
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 6 marca 2014 r. 

w sprawie aktualizacji załącznika do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem 
Watykańskim 

(2014/C 73/06) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Układ monetarny pomiędzy Unią Europejską 
a Państwem Watykańskim z dnia 17 grudnia 2009 r., w szcze
gólności jego art. 8 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 8 Układu monetarnego pomiędzy Unią Euro
pejską a Państwem Watykańskim (zwanego dalej 
„układem monetarnym”) zobowiązuje Państwo Watykań
skie do wdrożenia aktów prawnych i przepisów UE doty
czących banknotów i monet euro, zapobiegania praniu 
pieniędzy, zapobiegania oszustwom i fałszowaniu gotów
kowych i bezgotówkowych środków płatniczych, medali 
i żetonów oraz wymogów sprawozdawczości statystycz
nej. Te akty prawne i przepisy wymieniono w załączniku 
do układu monetarnego. 

(2) Aktualizację załącznika należy przeprowadzać zgodnie 
z art. 8 ust. 3 układu monetarnego, który przewiduje, 
że Komisja corocznie aktualizuje załącznik w celu 
uwzględnienia odpowiednich nowych aktów prawnych 
i przepisów UE oraz zmian obowiązujących aktów praw
nych i przepisów. Zgodnie z tym przepisem jeden akt 
prawny uznano za nieaktualny oraz stwierdzono, że 
przyjęto pięć nowych aktów prawnych Unii, które są 
objęte zakresem art. 8 ust. 1 układu monetarnego 
i powinny zostać uwzględnione w załączniku. 

(3) Zalecenie Komisji 2009/23/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. 
w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodo
wych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do 
obiegu jest nieaktualne, ponieważ zostało zastąpione 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 651/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie emisji 
monet euro. 

(4) Przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 651/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
emisji monet euro. 

(5) Przyjęto rozporządzenie Rady (UE) nr 566/212 z dnia 
18 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 975/98 w sprawie nominałów i parametrów 
technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu. 

(6) Przyjęto decyzję Europejskiego Banku Centralnego 
EBC/2012/19 z dnia 7 września 2012 r. zmieniającą 
decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentycz
ności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowa
dzania do obiegu banknotów euro. 

(7) Przyjęto decyzję Europejskiego Banku Centralnego 
EBC/2013/10 z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającą 
decyzję EBC/2003/4 w sprawie nominałów, parametrów, 
reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro. 

(8) Przyjęto wytyczne Europejskiego Banku Centralnego 
EBC/2013/11 z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające 
wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków 
przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji 
banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania 
z obiegu banknotów euro. 

(9) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik 
do układu monetarnego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 

Załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską 
a Państwem Watykańskim zastępuje się załącznikiem do niniej
szej decyzji. 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia 

Zapobieganie praniu pieniędzy 

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15) 

zmieniona: 

dyrektywą 2008/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. (Dz.U. 
L 76 z 19.3.2008, s. 46) 

uzupełniona: 

dyrektywą Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającą środki wykonawcze 
do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby 
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych 
kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłą
czenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo 
ograniczonym zakresie (Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 29) 

rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 
2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym 
(Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1) 

rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paździer
nika 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywo 
żonych ze Wspólnoty (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 9) 

decyzją ramową Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania 
brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi 
oraz zysków pochodzących z przestępstwa (Dz.U. L 182 z 5.7.2001, s. 1) 

31.12.2010 

Zapobieganie oszustwom i fałszowaniu pieniędzy 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiające środki 
niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6) 

zmienione: 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, 
s. 1) 

31.12.2010 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali 
i żetonów podobnych do monet euro (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 1) 

zmienione: 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, 
s. 5) 

31.12.2010 

Decyzja ramowa Rady 2000/383/WSiSW z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia 
ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem 
euro (Dz.U. L 140 z 14.6.2000, s. 1) 

zmieniona: 

decyzją ramową Rady 2001/888/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz.U. L 329 
z 14.12.2001, s. 3) 

31.12.2010 

Decyzja Rady 2001/923/WE z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiająca program wymiany, 
pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (Dz.U. L 339 
z 21.12.2001, s. 50) 

31.12.2010
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Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia 

zmieniona: 

decyzją Rady 2006/75/WE z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz.U. L 36 z 8.2.2006, s. 40) 

decyzją Rady 2006/849/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U. L 330 z 28.11.2006, s. 28) 

uzupełniona: 

decyzją Rady 2001/887/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ochrony euro przed 
fałszowaniem (Dz.U. L 329 z 14.12.2001, s. 1) 

Decyzja ramowa Rady 2001/413/WSiSW z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania 
fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (Dz.U. L 149 
z 2.6.2001, s. 1) 

31.12.2010 

Przepisy dotyczące banknotów i monet euro 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 651/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie emisji monet euro (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 135) 

31.12.2013 (*) 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i para
metrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 6) 

31.12.2010 

zmienione: 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 423/1999 z dnia 22 lutego 1999 r. (Dz.U. L 52 z 27.2.1999, 
s. 2) 

rozporządzeniem Rady (UE) nr 566/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. (Dz.U. L 169 
z 29.6.2012, s. 8) 

31.12.2013 (*) 

Konkluzje Rady z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie systemu zarządzania jakością w odnie
sieniu do monet euro 

31.12.2010 

Konkluzje Rady z dnia 23 listopada 1998 r. oraz z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie monet 
kolekcjonerskich 

31.12.2010 

Komunikat Komisji z dnia 22 października 2001 r. w sprawie ochrony praw autorskich do 
projektów wspólnych stron monet euro (COM(2001) 600 wersja ostateczna) (Dz.U. C 318 
z 13.11.2001, s. 3) 

31.12.2010 

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2003/5 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie 
egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz 
w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (Dz.U. L 78 z 25.3.2003, s. 20) 

31.12.2010 

zmienione: 

wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/11 z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
(Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 43) 

31.12.2014 (*) 

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2003/4 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie 
nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania banknotów euro (Dz.U. L 78 
z 25.3.2003, s. 16) 

31.12.2010 

zmieniona: 

decyzją Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/10 z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 
L 118 z 30.4.2013, s. 37) 

31.12.2014 (*) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami 
euro nienadającymi się do obiegu (Dz.U. L 339 z 22.12.2010, s. 1) 

31.12.2012
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Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia 

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2010/14 z dnia 16 września 2010 r. 
w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania 
do obiegu banknotów euro (Dz.U. L 267 z 9.10.2010, s. 1) 

31.12.2012 

zmieniona: 

decyzją Europejskiego Banku Centralnego EBC/2012/19 z dnia 7 września 2012 r. (Dz.U. 
L 253 z 20.9.2012, s. 19) 

31.12.2013 (*) 

(*) Wspólny komitet uzgodnił te terminy zgodnie z art. 8 ust. 4 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykań
skim z dnia 17 grudnia 2009 r.
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