
DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 lutego 2016 r.

ustanawiająca grupę ekspertów ds. fałszowania euro

(2016/C 58/06)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji (UE) 2015/512 (1) stanowi, że Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych („Dyrekcja 
Generalna”) jest odpowiedzialna za zadania związane z przygotowaniem inicjatyw ustawodawczych i przepisów 
wykonawczych Komisji w celu ochrony euro przed fałszowaniem oraz udzielaniem wsparcia w tej dziedzinie 
poprzez szkolenia i pomoc techniczną. Aby zapewnić skuteczną i spójną ochronę euro, Komisja musi korzystać 
z wiedzy fachowej specjalistów działających w ramach organu doradczego.

(2) W związku z powyższym konieczne jest ustanowienie grupy ekspertów w dziedzinie ochrony banknotów i monet 
euro przed fałszowaniem i określenie jej zadań i struktury.

(3) Grupa ta powinna wspierać Komisję w zakresie poprawy warunków ogólnej ochrony euro na podstawie inicjatyw 
ustawodawczych mających na celu wzmocnienie zapobiegania fałszowaniu euro i zwalczania tego procederu oraz 
w zakresie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014 (2). Grupa powinna 
również nawiązać ścisłą i regularną współpracę z właściwymi organami krajowymi, Komisją, Europejskim Cen
trum Technicznym i Naukowym („ECTN”) ustanowionym decyzją Rady 2003/861/WE (3), Europejskim Bankiem 
Centralnym („EBC”) i Europolem.

(4) Grupa powinna składać się z ekspertów z właściwych organów państw członkowskich, ECTN, EBC i Europolu.

(5) Należy określić zasady ujawniania informacji przez członków grupy.

(6) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europej
skiego i Rady (4).

(7) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia 
tego okresu,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów Komisji ds. fałszowania euro („ECEG”).

Artykuł 2

Zadania ECEG

Do zadań ECEG należy:

a) wspieranie Komisji w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych, aktów delegowanych lub inicjatyw politycznych 
dotyczących ochrony przed fałszowaniem zarówno monet, jak i banknotów euro;

b) nawiązanie ścisłej i regularnej współpracy między właściwymi organami państw członkowskich, Komisją, ECTN, EBC 
i Europolem w celu zapewnienia skutecznej i spójnej ochrony euro;

(1) Decyzja Komisji (UE) 2015/512 z dnia 25 marca 2015 r. zmieniająca decyzję 1999/352/WE, EWWiS, Euratom ustanawiającą Euro
pejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 81 z 26.3.2015, s. 4).

(2) Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  331/2014  z  dnia  11  marca  2014  r.  ustanawiające  program  wymiany, 
pomocy  i  szkoleń  w  dziedzinie  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 oraz 2006/850/WE (Dz.U. L 103 z 5.4.2014, s. 1).

(3) Decyzja Rady 2003/861/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. dotycząca analizy technicznej i współpracy w odniesieniu do fałszywych monet 
euro (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 44).

(4) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i  organy wspólnotowe i  o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 
z 12.1.2001, s. 1).
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c) wymiana informacji i ustanowienie dobrych praktyk w zakresie zapobiegania fałszowaniu euro, eliminowania sfałszo
wanych banknotów i monet oraz wpływu fałszowania dla celów analizy strategicznej;

d) udzielanie porad i przygotowywanie ekspertyz dla Komisji w ramach wdrażania unijnych przepisów, programów 
i strategii politycznych, w szczególności w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2001 (1);

e) omawianie stosowania rozporządzenia (UE) nr 331/2014.

Artykuł 3

Konsultacje

Komisja może zasięgać opinii ECEG w sprawach odnoszących się do ogólnej ochrony euro na podstawie inicjatyw usta
wodawczych mających na celu wzmocnienie zapobiegania fałszowaniu euro i zwalczania tego procederu (2).

Artykuł 4

Skład i powoływanie

1. Członkami ECEG są właściwe organy państw członkowskich, ECTN, EBC i Europol.

2. Członkowie ECEG informują Komisję o swoich wyznaczonych przedstawicielach.

3. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł 5

Funkcjonowanie

1. Właściwe służby Komisji wyznaczają przewodniczącego grupy.

2. Przedstawiciel Komisji może zaprosić zewnętrznych ekspertów spoza ECEG posiadających określone kompetencje 
w dziedzinie, którą zajmuje się grupa, do udziału w pracach grupy na zasadzie ad hoc. Ponadto przedstawiciel Komisji 
może nadawać status obserwatora osobom fizycznym, organizacjom w rozumieniu zasady 8 pkt 3 zasad horyzontal
nych dotyczących grup ekspertów (3) i krajom kandydującym.

3. Członkowie ECEG i ich przedstawiciele oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zachowania 
tajemnicy zawodowej określonym w traktatach i ich przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji 
dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonych w decyzjach Komisji (UE, Eura
tom) 2015/443 (4) i (UE, Euratom) 2015/444 (5). W przypadku nieprzestrzegania przez nich powyższych zobowiązań 
Komisja może zastosować wszelkie właściwe środki.

4. Spotkania ECEG odbywają się w siedzibie Komisji. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu.

5. ECEG przyjmuje swój regulamin wewnętrzny sporządzony na podstawie standardowego regulaminu wewnętrz
nego grup ekspertów.

6. Komisja publikuje wszystkie stosowne dokumenty dotyczące działalności ECEG (takie jak porządki obrad, proto
koły i opinie uczestników), umieszczając je w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów bądź na specjal
nej stronie internetowej zawierającej te dokumenty i dostępnej poprzez link umieszczony w tym rejestrze. Odpowiednie 
dokumenty nie są publikowane, w przypadku gdy ujawnienie dokumentu naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub 
prywatnego, jak określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (6).

Artykuł 6

Koszty posiedzeń

1. Osoby uczestniczące w pracach ECEG nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi.

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

(2) Jak określono w motywie 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2001.
(3) C(2010) 7649 final.
(4) Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, 

s. 41).
(5) Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony infor

macji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).
(6) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 30 maja 2001 r.  w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
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2. Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach grupy są 
zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji.

3. Zwrot tych wydatków odbywa się w granicach dostępnych środków przyznanych w ramach rocznej procedury 
przydziału zasobów.

Artykuł 7

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od daty jej przyjęcia do dnia 31 grudnia 2025 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji

Pierre MOSCOVICI

Członek Komisji
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