
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/768 

z dnia 11 maja 2015 r. 

rozszerzające stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 331/2014 ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed 

fałszowaniem (program „Perykles 2020”) na nieuczestniczące państwa członkowskie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 352, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014 (1), które ustanawia program Perykles 2020 i 
zastępuje program Perykles ustanowiony decyzją Rady 2001/923/WE (2), przewiduje, że ma ono zastosowanie w 
państwach członkowskich zgodnie z Traktatami. Art. 139 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przewiduje, że środków dotyczących używania euro, o których mowa w art. 133 Traktatu, nie stosuje się do 
państw członkowskich objętych derogacją. 

(2)  Jednakże wymiana informacji i personelu oraz działania pomocowe i szkoleniowe realizowane w ramach 
programu Perykles 2020 powinny być jednolite w całej Unii; w związku z tym należy podjąć konieczne kroki, 
aby zapewnić taki sam poziom ochrony euro w państwach członkowskich objętych derogacją. 

(3) Stosowanie rozporządzenia (UE) nr 331/2014 należy zatem rozszerzyć na państwa członkowskie inne niż uczest
niczące państwa członkowskie określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 (3) (zwane dalej „nieuczestni
czącymi państwami członkowskimi”). 

(4)  Należy zapewnić płynne przejście bez przerwy pomiędzy programem Perykles a programem Perykles 2020 i 
dostosować okres obowiązywania niniejszego rozporządzenia do rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013 (4). Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r., 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające program wymiany, pomocy 
i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles 2020”) i uchylające decyzje Rady 2001/923/WE, 2001/924/WE, 
2006/75/WE, 2006/76/WE, 2006/849/WE i 2006/850/W (Dz.U. L 103 z 5.4.2014, s. 1). 

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

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1). 
(4) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Stosowanie rozporządzenia (UE) nr 331/20124 rozszerza się na państwa członkowskie inne niż uczestniczące 
państwa członkowskie określone w art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 974/98. 

2. Właściwe organy krajowe państw członkowskich, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, są uznawane za 
organy kwalifikujące się do otrzymania finansowania w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (UE) nr 331/2014. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. DŪKLAVS 

Przewodniczący  
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