
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/1507 

z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniająca decyzję 2005/37/WE ustanawiającą Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe  
(ECTN) oraz przewidującą koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed 

fałszowaniem 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając art. 1 decyzji Rady 2003/861/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. dotyczącej analizy technicznej i współpracy 
w odniesieniu do fałszywych monet euro (1), 

uwzględniając decyzję Rady 2003/862/WE z dnia 8 grudnia 2003 r. rozszerzającą skutki decyzji 2003/861/WE 
dotyczącej analizy technicznej i współpracy w odniesieniu do fałszywych monet euro na państwa członkowskie, które 
nie przyjęły euro jako jednej waluty (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) przewiduje koordynację działań technicznych właściwych 
organów krajowych w celu ochrony euro przed fałszowaniem. Decyzją Komisji 2005/37/WE (3) ECTN zostało 
ustanowione w ramach Komisji przy Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 

(2)  W 2014 r. Komisja postanowiła zreorganizować swoje służby i przenieść zadania związane z przygotowywaniem 
inicjatyw ustawodawczych i regulacyjnych Komisji mających na celu ochronę euro przed fałszowaniem i wsparcie 
w tym obszarze w formie szkoleń i pomocy technicznej zapewnianych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych 
i Finansowych (DG ECFIN) przez OLAF. Decyzja Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom (4) została 
odpowiednio zmieniona, by uwzględnić tę zmianę. 

(3)  Od chwili przyjęcia decyzji 2005/37/WE przyjęto szereg dodatkowych aktów prawnych, na mocy których 
przydzielono zadania ECTN. ECTN wypełnia zatem zobowiązania wynikające z rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1210/2010 (5), rozporządzenia Rady (WE) nr 2182/2004 (6) i rozporządzenia Rady  
(WE) nr 2183/2004 (7) oraz przyczynia się do osiągnięcia celów programu „Perykles 2020” zgodnie z rozporzą
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014 (8) i rozporządzeniem Rady (UE) 2015/768 (9). 
Zadania te należy dodać do zadań wyraźnie wymienionych w decyzji 2005/37/WE. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2005/37/WE, 
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(1) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 44. 
(2) Dz.U. L 325 z 12.12.2003, s. 45. 
(3) Decyzja Komisji 2005/37/WE z dnia 29 października 2004 r. ustanawiająca Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN) oraz 

przewidująca koordynację działań technicznych w celu ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 19 z 21.1.2005, s. 73). 
(4) Decyzja Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 20). 
(5) 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). 
(6) 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). 
(7) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2183/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. rozszerzające na nieuczestniczące państwa członkowskie 

stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, 
s. 7). 

(8) 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). 

(9) 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 (Dz.U. L 121 z 14.5.2015, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany 

W decyzji 2005/37/WE wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

1. W ramach DG ECFIN w Brukseli ustanawia się Europejskie Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN). 

2. Do celów stosowania niniejszej decyzji Dyrektor Generalny DG ECFIN jest upoważniony do podejmowania 
niezbędnych działań i zawierania porozumień administracyjnych z władzami państw trzecich i prywatnymi 
podmiotami, umożliwiających ECTN wykonywanie powierzonych mu zadań. Wspomniane porozumienia admini
stracyjne mogą dotyczyć w szczególności przekazywania i wymiany informacji technicznych.”;  

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

ECTN wykonuje następujące zadania: 

a)  analizuje i klasyfikuje wszelkie nowe rodzaje fałszywych monet zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1338/2001; 

b) przyczynia się do osiągnięcia celów programu „Perykles 2020” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 331/2014 (*); 

c)  wykonuje zadania zgodnie z art. 4, 5, 7 i 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1210/2010 (**) i art. 2, 4, 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2182/2004 (***); 

d)  udziela wsparcia Krajowym Centrom Analiz Monet (KCAM) oraz organom ścigania, a także współpracuje 
z właściwymi instancjami celem analizowania fałszywych monet euro i wzmocnienia ochrony.  

(*) 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). 

(**) 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). 

(***) 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).”;  

3) w ostatnim zdaniu w art. 3 słowo „OLAF” zastępuje się „DG ECFIN”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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