
DECYZJA KOMISJI (UE) 2016/255 

z dnia 23 lutego 2016 r. 

zmieniająca załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem 
Watykańskim 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Artykuł 8 ust. 1 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim (zwanego dalej 
„układem monetarnym”) zobowiązuje Państwo Watykańskie do wdrożenia aktów prawnych i przepisów unijnych 
dotyczących banknotów i monet euro, zapobiegania praniu pieniędzy, oszustwom i fałszowaniu gotówkowych i 
bezgotówkowych środków płatniczych, medali i żetonów oraz wymogów sprawozdawczości statystycznej. Te 
akty prawne i przepisy wymieniono w załączniku do układu monetarnego. 

(2)  Komisja dokonuje zmiany załącznika do układu monetarnego corocznie w celu uwzględnienia odpowiednich 
nowych aktów prawnych i przepisów unijnych oraz zmian obowiązujących przepisów. 

(3)  Przyjęto kilka istotnych nowych aktów prawnych i przepisów UE oraz zmian obowiązujących aktów prawnych, 
należy więc je dodać do załącznika. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim zastępuje się tekstem 
znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK  

Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia  

Zapobieganie praniu pieniędzy  

1 Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paździer
nika 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) (*) 

31 grudnia 2010 r.  

zmieniona:  

2 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/20/WE z dnia 11 marca 2008 r. 
zmieniającą dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z sys
temu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odnie
sieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 76 
z 19.3.2008, s. 46);   

uzupełniona:  

3 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);  

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

5 dyrektywą Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającą środki 
wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie
sieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak rów
nież w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad na
leżytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finan
sową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie 
(Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 29) (**);  

6 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).  

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia 
przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 39). 

31 grudnia 2016 r. (2) 

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 
20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pie
niężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. L 141 
z 5.6.2015, s. 1). 

31 grudnia 2017 r. (3) 
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Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia 

9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 
2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 
z 5.6.2015, s. 73). 

31 grudnia 2017 r. (3)  

Zapobieganie oszustwom i fałszowaniu pieniędzy  

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

31 grudnia 2010 r. 

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

31 grudnia 2010 r.  

zmienione:  

12 rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony 
euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 1).  

13 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) 

31 grudnia 2010 r.  

zmienione:  

14 rozporządzeniem Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do 
monet euro (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 5).  

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fał
szowaniem, zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW (Dz.U. L 151 
z 21.5.2014, s. 1). 

31 grudnia 2016 r. (2)  

Przepisy dotyczące banknotów i monet euro  

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

31 grudnia 2010 r. 

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

31 grudnia 2010 r. 

18 Komunikat Komisji 2001/C 318/03 z dnia 22 października 2001 r. w sprawie 
ochrony praw autorskich do projektów wspólnych stron monet euro (C(2001) 600 
final) (Dz.U. C 318 z 13.11.2001, s. 3). 

31 grudnia 2010 r. 
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Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia 

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

31 grudnia 2010 r.  

zmienione:  

20 wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/11 z dnia 19 kwietnia 
2013 r. zmieniającymi wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków 
przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie 
wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, 
s. 43). 

31 grudnia 2014 r. (1) 

21 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 grudnia 2012 r.  

zmieniona:  

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

31 grudnia 2013 r. (1) 

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

31 grudnia 2012 r. 

24 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 grudnia 2013 r. (1) 

25 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego EBC/2013/10 z dnia 19 kwietnia 
2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofania 
banknotów euro (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 37). 

31 grudnia 2014 r. (1) 

26 Rozporządzenie Rady (UE) nr 729/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 
nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu 
(wersja przekształcona) (Dz.U. L 194 z 2.7.2014, s. 1). 

31 grudnia 2013 r. (2)  

Sekcja załącznika do Układu monetarnego zgodnie z doraźnym uzgodnieniem wspólnego komitetu na 
wniosek Stolicy Apostolskiej oraz Państwa Watykańskiego o włączenie odpowiednich przepisów mających 

zastosowanie do podmiotów prowadzących profesjonalną działalność finansową  

Odpowiednie części następujących aktów prawnych Termin wdrożenia 

27 Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finanso
wych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, s. 1) 

31 grudnia 2016 r. (2)  

zmieniona:  

28 dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 
2001 r. (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, s. 28);  
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Odpowiednie części następujących aktów prawnych Termin wdrożenia 

29 dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 
2003 r. (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, s. 16);  

30 dyrektywą 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. (Dz.U. L 224 z 16.8.2006, s. 1).  

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności 
oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwesty
cyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE 
oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338). 

31 grudnia 2017 r. (2) 

32 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 
26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredyto
wych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 
(Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1) 

31 grudnia 2017 r. (2)  

zmienione:  

33 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 
2014 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, 
s. 37); 

31 grudnia 2017 r. (3)  

uzupełnione:  

34 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 
2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczą
cych wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje 
(Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 8); 

31 grudnia 2017 r. (3)  

zmienione:  

35 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/923 z dnia 11 marca 2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) nr 241/2014 uzupełniające rozpo
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do re
gulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy 
własnych obowiązujących instytucje (Dz.U. L 150 z 17.6.2015, s. 1); 

31 grudnia 2017 r. (3) 

36 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 
2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji 
kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1). 

31 grudnia 2017 r. (3)  

Prawodawstwo w dziedzinie gromadzenia informacji statystycznych  

37 Wytyczne EBC/2013/24 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 lipca 
2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawozdawczości statystycznej Europej
skiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych sprawozdań finansowych 
(Dz.U. L 2 z 7.1.2014, s. 34). 

31 grudnia 2016 r. (2) 
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Odpowiednie części następujących aktów prawnych Termin wdrożenia 

38 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 
24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych 
(EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1) 

31 grudnia 2016 r. (2)  

zmienione:  

39 rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1375/2014 z dnia 
10 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1071/2013 
(EBC/2013/33) dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych 
(EBC/2014/51)  
(Dz.U. L 366 z 20.12.2014, s. 77).  

40 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 z dnia 
24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez 
monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/34) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 51) 

31 grudnia 2016 r. (2)  

zmienione:  

41 rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 756/2014 z dnia 
8 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) 
w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje 
finansowe (EBC/2014/30) (Dz.U. L 205 z 12.7.2014, s. 14).  

42 Wytyczne EBC/2014/15 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 kwietnia 
2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (Dz.U. L 340 z 26.11.2014, 
s. 1) 

31 grudnia 2016 r. (2)  

zmienione:  

43 wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego ECB/2014/43 z dnia 6 listopada 
2014 r. zmieniającymi wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i 
finansowej (Dz.U. L 93 z 9.4.2015, s. 82).   

(1) Terminy te uzgodnił wspólny komitet w 2013 r.  
(2) Terminy te uzgodnił wspólny komitet w 2014 r.  
(3) Terminy te uzgodnił wspólny komitet w 2015 r. 
(*) Dyrektywa 2005/60/WE została uchylona dyrektywą 2015/849/UE, ale nadal pozostaje w załączniku do momentu upływu ter

minu przyjętego na transpozycję dyrektywy 2015/849/UE.  
(**) Dyrektywa Komisji 2006/70/WE została uchylona dyrektywą 2015/849/UE, ale nadal pozostaje w załączniku do momentu upływu 

terminu przyjętego na transpozycję dyrektywy 2015/849/UE.”   
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