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Do Komisji Europejskiej napłynęła i nadal napływa duża liczba pism na standardowym formularzu doty
czących wymiany byłej włoskiej waluty krajowej na banknoty i monety euro. Komisja zarejestrowała 
otrzymane pisma pod numerem CHAP(2012) 710; pod tym numerem rejestrować będzie także wszelkie 
kolejne pisma dotyczące tej kwestii. 

Ponieważ Komisja otrzymała dużą liczbę pism w tej sprawie, publikuje niniejsze zawiadomienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, aby przekazać informacje wszystkim zainteresowanym, wykorzystując równo
cześnie istniejące zasoby administracyjne w optymalny sposób. Zawiadomienie stanowi potwierdzenie 
odbioru nadesłanych pism i informację dla nadawców o wnioskach, do jakich doszły służby Komisji po 
rozpatrzeniu otrzymanych pism. Niniejsze zawiadomienie jest również publikowane na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_fr.htm 

Wszystkie otrzymane pisma zwracają uwagę Komisji Europejskiej na fakt, że zgodnie z przepisami art. 26 
włoskiego dekretu z mocą ustawy nr 201/2011 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Republiki 
Włoskiej nr 284 w dniu 6 grudnia 2011 r., ze skutkiem natychmiastowym skrócono termin wymiany 
byłej włoskiej wymiany waluty na euro, początkowo wyznaczony do dnia 28 lutego 2012 r. 

Skarżący zwracają się do Komisji Europejskiej oraz właściwych władz o interwencję u rządu włoskiego 
celem przedłużenia terminu, aby obywatele mogli korzystać z prawa do wymiany swoich oszczędności 
w lirach na banknoty i monety euro. 

Służby Komisji pragną poinformować skarżących, że określenie i zmiana trybu oraz ostatecznego terminu 
wymiany monet i banknotów ich poprzednich walut na euro należy do kompetencji państw członkowskich 
strefy euro. Unia Europejska nie posiada w tej dziedzinie żadnych kompetencji. Niektóre państwa człon
kowskie należące do strefy euro określiły krótkie terminy wymiany walut podczas gdy inne zdecydowały się 
na wymianę nieograniczona w czasie lub dokonanie rozróżnienia między zasadami mającymi zastosowanie 
do wymiany banknotów byłej waluty krajowej, a tymi mającymi zastosowanie do monet. 

Skarżący mogą, jeśli chcą, przedstawić swoje uwagi co do proponowanego zamknięcia procedury lub 
jakichkolwiek innych aspektów sprawy, jakie uznają za stosowne, w terminie 30 dni od dnia publikacji 
niniejszego zawiadomienia. Wszelkie uwagi nadesłane po upływie tego okresu nie będą brane pod uwagę.
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