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I
(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA
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
różnych praktyk przez różne państwa członkowskie,
a zatem nie może zapewnić jednolitego stopnia ochrony
waluty w całej strefie euro.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art.133,

(3)

W celu osiągnięcia skutecznej i jednolitej weryfikacji
autentyczności monet euro w całej strefie euro niezbędne
jest zatem wprowadzenie wiążących zasad wdrażania
wspólnych procedur dotyczących weryfikacji autentycz
ności monet euro będących w obiegu oraz wdrażania
mechanizmów kontroli tych procedur przez organy
krajowe.

(4)

W procesie weryfikacji autentyczności powinny być
również wykrywane autentyczne monety euro, które
nie nadają się do obiegu. Wprowadzanie do obiegu
nienadających się monet utrudnia korzystanie z nich,
zwłaszcza w automatach na monety, a także może
budzić u użytkowników wątpliwości co do ich auten
tyczności. Nienadające się monety należy wycofywać
z obiegu. Wspólne wiążące zasady dla państw członkow
skich są zatem niezbędne do właściwego postępowania
z monetami euro nienadającymi się do obiegu oraz zwra
cania równowartości tych monet.

(5)

Aby zapewnić koordynację realizacji procedur weryfikacji
autentyczności, Europejskie Centrum Techniczne
i Naukowe (ECTN), ustanowione decyzją Komisji
2005/37/WE (5), po konsultacji z zespołem ekspertów
ds. fałszerstwa monet, o którym mowa w tej decyzji,
powinno jeszcze określić szczegółowe wymogi dotyczące
testowania oraz szkoleń w zakresie weryfikacji autentycz
ności, a także specyfikacje dotyczące sprawdzania monet
euro nienadających się do obiegu i inne praktyczne prze
pisy wykonawcze.

(6)

Aby umożliwić stopniowe dostosowanie obecnych
zbiorów przepisów i praktyk do przepisów niniejszego
rozporządzenia, państwa członkowskie powinny mieć
możliwość, w trakcie okresu przejściowego trwającego
do dnia 31 grudnia 2014 r., wprowadzenia odstępstw
dotyczących typów urządzeń do weryfikacji monet stoso
wanych do weryfikacji autentyczności monet euro
i liczby tych urządzeń sprawdzanych corocznie.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1),
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2)
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. ustanawiające środki niezbędne dla
ochrony euro przed fałszowaniem (3) nakłada na insty
tucje kredytowe, a w granicach ich działalności gotów
kowej – również na innych dostawców usług gotówko
wych oraz wszelkie inne instytucje zaangażowane
w obsługę i dystrybucję banknotów i monet – obowiązek
zapewnienia sprawdzenia pod kątem autentyczności
banknotów i monet euro, które otrzymują i zamierzają
wprowadzić ponownie do obiegu oraz wykrywania
podrobionych banknotów i monet.
Zalecenie Komisji 2005/504/WE z dnia 27 maja 2005 r.
w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz
postępowania z monetami euro nienadającymi się do
obiegu (4) określa zalecane praktyki dotyczące weryfikacji
autentyczności monet euro i postępowania z monetami
euro nienadającymi się do obiegu. Jednak brak obowią
zujących wspólnych zasad ramowych dotyczących wery
fikacji autentyczności monet prowadzi do stosowania

(1) Dz.U. C 284 z 25.11.2009, s. 6.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 29 listopada 2010 r.,
(3) Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6.
(4) Dz.U. L 184 z 15.7.2005, s. 60.

(5) Dz.U. L 19 z 21.1.2005, s. 73.
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Każdy organ krajowy zajmujący się monetami euro
nienadającymi się do obiegu powinien móc stosować
opłatę manipulacyjną zgodnie z niniejszym rozporządze
niem, aby pokryć wydatki związane z tą procedurą.
Opłaty manipulacyjne nie powinny być stosowane
w przypadku zgłaszania małych ilości monet euro niena
dających się do obiegu. Państwa członkowskie powinny
mieć możliwość wprowadzenia zwolnień z opłat mani
pulacyjnych w przypadku osób, które ściśle współpracują
z władzami w usuwaniu z obiegu podrobionych lub
nienadających się monet. Państwa członkowskie powinny
mieć możliwość przyjmowania worków lub pudełek
zawierających łącznie podrobione i nienadające się
monety bez stosowania dodatkowej opłaty, jeżeli leży
to w interesie publicznym.
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c) „wyznaczony organ krajowy” oznacza krajowe centrum
analiz monet lub inny organ wyznaczony przez właściwe
państwo członkowskie;
d) „instytucje” oznacza instytucje, o których mowa w art. 6 ust.
1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1338/2001,
z wyjątkiem instytucji, o których mowa w tiret trzecim
tego przepisu;
e) „CCEG” (zespół ekspertów ds. fałszerstwa monet) oznacza
ekspertów ds. fałszerstwa monet, o których mowa
w decyzji 2005/37/WE.
ROZDZIAŁ II

(8)

(9)

Każde państwo członkowskie powinno wprowadzić
sankcje stosowane w przypadku naruszeń w celu uzys
kania w całej strefie euro jednolitej weryfikacji autentycz
ności monet euro i postępowania z monetami euro
nienadającymi się do obiegu.
Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie
skuteczna i jednolita weryfikacja autentyczności monet
euro w całej strefie euro, nie może zostać
w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa
członkowskie ze względu na różne praktyki krajowe,
a zatem może zostać lepiej osiągnięty na poziomie
Unii, może ona przyjąć środki zgodnie z zasadą pomoc
niczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym
artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to,
co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie określa procedury niezbędne do wery
fikacji autentyczności monet euro oraz postępowania
z monetami euro nienadającymi się do obiegu.
Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące
definicje:
a) „weryfikacja autentyczności monet euro” oznacza proces
sprawdzenia, czy monety euro są autentyczne i nadają się
do obiegu;
b) „monety euro nienadające się do obiegu” oznacza monety
euro, które są autentyczne, ale zostały odrzucone
w procesie weryfikacji autentyczności lub monety euro,
których wygląd uległ znacznej zmianie;

WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI MONET EURO

Artykuł 3
Weryfikacja autentyczności monet euro
1.
Instytucje zapewniają poddawanie monet euro, które
otrzymały i które zamierzają wprowadzić ponownie do obiegu,
procedurze weryfikacji autentyczności. Wypełniają one ten
obowiązek:
a) za pomocą urządzeń do weryfikacji monet, ujętych
w wykazie urządzeń do weryfikacji monet, o którym
mowa w art. 5 ust. 2; lub
b) przy pomocy personelu wyszkolonego zgodnie z zasadami
określonymi przez państwa członkowskie.
2.
Po przeprowadzeniu weryfikacji autentyczności wszystkie
monety, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie, że
zostały podrobione i monety euro nienadające się do obiegu
przedkładane są wyznaczonemu organowi krajowemu.
3.
Podrobione monety euro przekazane właściwym organom
krajowym zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1338/2001
nie podlegają opłatom manipulacyjnym ani innym opłatom.
Jeśli chodzi o monety euro nienadające się do obiegu, zastoso
wanie ma rozdział III niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 4
Wymagane testy i urządzenia do weryfikacji monet
1.
Przy wprowadzaniu w życie art. 3 ust. 1 lit. a), instytucje
korzystają tylko z tych typów urządzeń do weryfikacji monet,
które pomyślnie przeszły test wykrywalności przeprowadzony
przez wyznaczony organ krajowy lub przez ECTN i które
w momencie ich zakupu były wyszczególnione na stronie inter
netowej, o której mowa w art. 5 ust. 2. Instytucje zapewniają
regularne dostosowywanie tych urządzeń w celu utrzymania
zdolności wykrywania, z uwzględnieniem zmian wprowadzo
nych do wykazu, o którym mowa w art. 5 ust. 2. Test wykry
walności jest opracowywany tak, aby zagwarantować, że urzą
dzenie do weryfikacji monet jest w stanie odrzucić znane typy
podrobionych monet euro i, w ramach tego procesu, monety
euro nienadające się do obiegu oraz wszelkie inne przedmioty
podobne do monet, które nie są zgodne ze specyfikacją auten
tycznych monet euro.
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2.
W okresie przejściowym trwającym do dnia 31 grudnia
2014 r. państwa członkowskie mogą przewidzieć szczegółowe
odstępstwa od ust. 1 zdanie pierwsze, w odniesieniu do urzą
dzeń do weryfikacji monet, które są wykorzystywane w dniu
11 stycznia 2011 r. i które okazały się zdolne do wykrywania
podrobionych monet euro, monet euro nienadających się do
obiegu i innych przedmiotów podobnych do monet euro,
które nie są zgodne ze specyfikacją autentycznych monet
euro, nawet jeśli urządzenia te nie zostały ujęte w wykazie,
o którym mowa w art. 5 ust. 2. Odstępstwa takie przyjmowane
są po zasięgnięciu opinii CCEG.

do obiegu. Państwa członkowskie podejmują starania w celu
zapewnienia sprawdzania urządzeń do weryfikacji monet
w systemie rotacyjnym.

Artykuł 5

5.
W okresie przejściowym trwającym do dnia 31 grudnia
2014 r. państwa członkowskie mogą postanowić, po powiado
mieniu Komisji, że liczba urządzeń do weryfikacji monet, które
mają być sprawdzone corocznie ma być taka, by liczba monet
euro weryfikowanych przez te urządzenia w danym roku stano
wiła co najmniej 10 % łącznej zbiorczej liczby netto monet
wyemitowanych przez dane państwo członkowskie od
momentu wprowadzenia monet euro do końca poprzedniego
roku.

Przystosowanie urządzeń do weryfikacji monet
1.
Aby umożliwić producentom urządzeń do weryfikacji
monet uzyskanie specyfikacji niezbędnych do przystosowania
ich urządzeń, tak, aby wykrywały one podrobione monety
euro, testy zgodne z art. 4 mogą zostać przeprowadzone
w wyznaczonym organie krajowym, w ECTN lub – na
podstawie umowy dwustronnej – w zakładzie producenta. Po
pomyślnych testach urządzenia do weryfikacji monet wydawane
jest sprawozdanie podsumowujące z testu wykrywalności skie
rowane do producenta urządzenia, wraz z kopią dla ECTN.

2.
Komisja publikuje na swojej stronie internetowej zbiorczy
wykaz wszystkich urządzeń do weryfikacji monet, dla których
ECTN otrzymało pozytywne i ważne sprawozdanie podsumo
wujące z testu wykrywalności lub samo sporządziło takie spra
wozdanie.

4.
Jeżeli liczba urządzeń do weryfikacji monet, które mają
być sprawdzone corocznie zgodnie z ust. 3 jest wyższa niż
liczba urządzeń działających w danym państwie członkowskim,
corocznie sprawdzane są wszystkie urządzenia do weryfikacji
monet działające w tym państwie członkowskim.

6.
W ramach corocznych kontroli państwa członkowskie
monitorują możliwości instytucji w zakresie weryfikacji auten
tyczności monet euro, sprawdzając:

a) czy istnieje pisemna strategia obejmująca instrukcje doty
czące odpowiednio wykorzystania automatycznych urządzeń
do weryfikacji monet albo sortowania ręcznego;

b) czy przydzielono odpowiednie zasoby kadrowe;

Artykuł 6
Kontrole prowadzone przez państwa członkowskie
1.
Państwa
członkowskie
wprowadzają
kontrolne przewidziane w niniejszym artykule.

mechanizmy

2.
Państwa członkowskie przeprowadzają coroczne kontrole
na miejscu w instytucjach w celu sprawdzenia, za pomocą
testów wykrywalności, prawidłowości funkcjonowania reprezen
tatywnej liczby wykorzystywanych urządzeń do weryfikacji
monet. W przypadku gdy personel instytucji ma ręcznie wery
fikować autentyczność monet euro, które mają zostać ponownie
wprowadzone do obiegu, państwa członkowskie uzyskują
poświadczenie od tych instytucji, że ich personel został odpo
wiednio przeszkolony do tego celu.

3.
Liczba urządzeń do weryfikacji monet, które mają być
sprawdzone corocznie w każdym państwie członkowskim jest
taka, by liczba monet euro weryfikowanych przez te urządzenia
w danym roku stanowiła co najmniej 25 % łącznej zbiorczej
liczby netto monet wyemitowanych przez dane państwo człon
kowskie od momentu wprowadzenia monet euro do końca
poprzedniego roku. Liczbę urządzeń do weryfikacji monet,
które mają być sprawdzone oblicza się na podstawie liczby
trzech najwyższych nominałów monet euro przeznaczonych

c) czy istnieje pisemny plan konserwacji pozwalający utrzymać
odpowiedni stopień wydajności urządzeń do weryfikacji
monet;

d) czy istnieją pisemne procedury przedkładania wyznaczonym
organom krajowym podrobionych monet euro, monet euro
nienadających się do obiegu i innych przedmiotów podob
nych do monet, które nie są zgodne ze specyfikacją auten
tycznych monet euro; oraz

e) czy istnieją wewnętrzne procedury kontroli opisujące zasady
i częstotliwość kontroli, które mają być przeprowadzane
przez instytucje w celu zapewnienia, by ich centra sorto
wania
oraz
ich
personel
postępowały
zgodnie
z instrukcjami określonymi w niniejszym ustępie.

7.
W przypadku wykrycia przez państwo członkowskie
niezgodności z niniejszym rozporządzeniem, instytucja, której
to dotyczy, podejmuje działania na rzecz zapewnienia
niezwłocznego usunięcia tej niezgodności.
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Artykuł 7
Przepisy techniczne
Komisja zapewnia określenie przez ECTN – w rozsądnym
terminie i po zasięgnięciu opinii CCEG – specyfikacji technicz
nych testu wykrywalności i innych praktycznych przepisów
wykonawczych, takich jak praktyki w dziedzinie szkolenia,
okres ważności sprawozdania podsumowującego z testu wykry
walności, informacje, które muszą być ujęte w wykazie,
o którym mowa w art. 5 ust. 2, wytyczne dotyczące kontroli,
sprawdzania i audytu prowadzonych przez państwa członkow
skie, przepisów dotyczących usunięcia niezgodności, a także
odpowiednie progi akceptowalności autentycznych monet.

ROZDZIAŁ III
POSTĘPOWANIE Z MONETAMI EURO NIENADAJĄCYMI SIĘ
DO OBIEGU

Artykuł 8
Wycofywanie monet euro nienadających się do obiegu
oraz zwrot ich równowartości
1.
Państwa członkowskie wycofują z obiegu monety euro
nienadające się do obiegu.

2.
Państwa członkowskie zwracają równowartość monet
euro nienadających się do obiegu z powodu długiego funkcjo
nowania w obiegu lub wypadku lub które zostały odrzucone
z innych powodów w trakcie procedury weryfikacji autentycz
ności, albo wymieniają te monety. Państwa członkowskie mogą
odmówić zwrotu równowartości monet euro nienadających się
do obiegu, które zostały zmienione celowo albo w wyniku
procesu, w przypadku którego można było rozsądnie przewi
dzieć, iż doprowadzi do zmiany wyglądu monet, z wyjątkiem
zwrotu równowartości monet zbieranych na cele charytatywne,
np. monet wrzucanych do fontanny.

22.12.2010

monet euro i monet euro nienadających się do obiegu lub
gdy takie zwolnienia leżą w interesie publicznym.
3.
Koszty transportu i koszty powiązane ponosi osoba
fizyczna lub prawna, która przedkłada monety euro.
4.
Bez uszczerbku dla zwolnienia przewidzianego w ust. 2,
osobie fizycznej lub prawnej przedkładającej monety euro przy
sługuje raz w roku zwolnienie z opłaty manipulacyjnej
w odniesieniu do maksymalnie jednego kilograma monet euro
nienadających się do obiegu dla każdego nominału. Jeżeli limit
ten zostanie przekroczony, wszystkie przedłożone monety
mogą podlegać opłacie manipulacyjnej.
5.
W przypadku gdy wśród przedłożonych indywidualnie
monet znajdują się monety poddane działaniu substancji
chemicznych lub innych niebezpiecznych substancji w takim
stopniu, że mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia osób
zajmujących się tymi monetami, opłaty pobierane zgodnie z ust.
1 uzupełniane są o dodatkową opłatę w wysokości 20 %
wartości nominalnej przedłożonych monet euro.
Artykuł 10
Pakowanie monet euro nienadających się do obiegu
1.
Osoba fizyczna lub prawna przedkładająca monety euro
do zwrotu równowartości lub do wymiany sortuje je według
nominałów w standardowych workach lub pudełkach
w następujący sposób:
a) worki lub pudełka zawierają:
(i) 500 monet w przypadku nominałów 2 EUR i 1 EUR,
(ii) 1 000 monet w przypadku nominałów 0,50 EUR, 0,20
EUR i 0,10 EUR,
(iii) 2 000 monet w przypadku nominałów 0,05 EUR, 0,02
EUR i 0,01 EUR,

3.
Państwa członkowskie zapewniają, by monety euro niena
dające się do obiegu były po wycofaniu niszczone poprzez
trwałą fizyczną deformację, tak, aby monety te nie mogły być
ponownie wprowadzone do obiegu ani przedłożone w celu
uzyskania zwrotu równowartości.

Artykuł 9
Opłaty manipulacyjne
1.
Przy zwrocie równowartości lub wymianie przedłożonych
monet euro nienadających się do obiegu można potrącić opłatę
manipulacyjną w wysokości 5 % wartości nominalnej tych
monet euro. W przypadku gdy sprawdza się cały worek lub
pudełko monet euro zgodnie z art. 11 ust. 2, do opłaty mani
pulacyjnej można doliczyć dodatkowo 15 % opłaty od wartości
nominalnej przedłożonych monet euro.

2.
Państwa członkowskie mogą ustanowić ogólne lub
częściowe zwolnienia z opłat manipulacyjnych, w przypadku
gdy osoby fizyczne lub prawne, które przedkładają monety
euro, ściśle i regularnie współpracują z wyznaczonym organem
krajowym w procesie wycofywania z obiegu podrobionych

(iv) przy mniejszych ilościach – po 100 monet jednego
nominału;
b) każdy worek lub pudełko opatrzone jest szczegółowymi
informacjami określającymi osobę fizyczną lub prawną
przedkładającą monety, wartość i nominał zawartych
w nim monet, wagę, datę pakowania oraz numer worka
lub pudełka; osoba fizyczna lub prawna przedkładająca
monety dołącza również wykaz opakowań zawierający zesta
wienie przekazanych worków lub pudełek; w przypadku gdy
monety zostały poddane działaniu substancji chemicznych
lub innych niebezpiecznych substancji, do opakowań stan
dardowych dołączana jest pisemna deklaracja szczegółowo
określająca zastosowane substancje;
c) w przypadku gdy łączna liczba monet euro nienadających się
do obiegu jest mniejsza, niż określono w lit. a), monety te
sortuje się według nominału i można je przedkładać
w opakowaniach niestandardowych.
2.
W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie
mogą utrzymać inne wymogi w zakresie opakowań określone
w przepisach krajowych w dniu 11 stycznia 2011 r.
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Artykuł 11
Sprawdzanie monet euro nienadających się do obiegu
1.
Państwa członkowskie mogą sprawdzać w następujący
sposób przedłożone monety euro nienadające się do obiegu:
a) zadeklarowaną liczbę sprawdza się poprzez zważenie
każdego worka lub pudełka;
b) autentyczność i wygląd fizyczny sprawdza się na podstawie
próby stanowiącej co najmniej 10 % przedłożonych monet.
2.
W przypadku wykrycia anomalii w wyniku kontroli,
o których mowa w ust. 1, lub niezgodności z art. 10, sprawdza
się cały worek lub pudełko.
3.
Państwa członkowskie mogą odmówić przyjęcia monet
euro, jeżeli przyjęcie lub weryfikacja tych monet stanowi zagro
żenie dla zdrowia osób zajmujących się tymi monetami lub
jeżeli naruszone są standardy pakowania i oznaczania
opakowań.
Państwa członkowskie mogą przyjąć środki, jakie należy podjąć
wobec osób fizycznych i prawnych, które przedłożyły monety,
o których mowa w akapicie pierwszym.
ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE
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a) rodzaje i liczbę wykorzystywanych urządzeń do weryfikacji
monet;
b) lokalizację każdego urządzenia do weryfikacji monet; oraz
c) liczbę weryfikowanych rocznie monet przez każde urzą
dzenie do weryfikacji monet i według nominałów, przynaj
mniej dla trzech najwyższych nominałów.
3.
Państwa członkowskie zapewniają dostępność – na odpo
wiednich stronach internetowych oraz w odpowiednich publi
kacjach – informacji dotyczących organów wyznaczonych do
zwrotu równowartości lub do wymiany monet euro oraz
zasad szczególnych, np. norm dotyczących pakowania i opłat.
4.
Po przeanalizowaniu sprawozdań otrzymanych od państw
członkowskich Komisja przedstawia Komitetowi EkonomicznoFinansowemu roczne sprawozdanie na temat sytuacji i wyników
w dziedzinie weryfikacji autentyczności monet euro i monet
euro nienadających się do obiegu.
5.
Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja przedstawia Parla
mentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące dzia
łania i skutków niniejszego rozporządzenia. W stosownych
przypadkach sprawozdaniu towarzyszą wnioski ustawodawcze
dotyczące wykonania w stopniu bardziej szczegółowym niniej
szego rozporządzenia lub jego zmiany, w szczególności
w odniesieniu do art. 6 i 8.

Artykuł 12

Artykuł 13

Składanie sprawozdań, wymiana informacji i ocena
1.
Państwa członkowskie składają Komisji roczne sprawoz
dania z działalności w zakresie weryfikacji autentyczności
monet euro. Przekazywane informacje obejmują liczbę kontroli
przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz liczbę spraw
dzonych urządzeń do weryfikacji monet, wyniki testów, liczbę
monet zweryfikowanych przez te urządzenia, liczbę przeanali
zowanych monet, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie,
że zostały podrobione oraz liczbę monet euro nienadających się
do obiegu, za które zwrócono równowartość, a także szczegó
łowe informacje dotyczące odstępstw przewidzianych w art. 4
ust. 2 lub art. 6 ust. 5.
2.
Aby umożliwić państwom członkowskim monitorowanie
przestrzegania przez instytucje niniejszego rozporządzenia,
instytucje przynajmniej raz w roku udostępniają na żądanie
państwom członkowskim co najmniej następujące informacje:

Sankcje
Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji
stosowanych w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia
i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich
wykonania. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające.
Artykuł 14
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.,
z wyjątkiem przepisów rozdziału III, które stosuje się od dnia
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Strasburgu dnia 15 grudnia 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

J. BUZEK

O. CHASTEL

Przewodniczący

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1211/2010
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie,
których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te,
których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporzą
dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen
w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europej
skiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii doty
czącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), nale
żące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji
Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
niektórych warunków stosowania tej umowy (4).

(5)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie
stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen
w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspól
notą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie
włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5), nale
żące do obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B i
C decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji
Rady 2008/146/WE (6).

(6)

W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsze rozporzą
dzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen
w rozumieniu Protokołu podpisanego między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa
Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską,
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską
w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wpro
wadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen, należące do obszaru, o którym mowa w art.
1 pkt B i C decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3
decyzji Rady 2008/261/WE (7).

(7)

Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów
dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjed
noczonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady
2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą
wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektó
rych przepisów dorobku Schengen (8). Zjednoczone
Królestwo nie bierze zatem udziału w przyjęciu niniej
szego rozporządzenia i nie jest nim związane ani go nie
stosuje.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom
narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Treść wykazów państw i terytoriów trzecich
w załącznikach I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr
539/2001 (2) powinna pozostawać w zgodności
z kryteriami określonymi w motywie 5 tego rozporzą
dzenia. Państwa i terytoria trzecie, w których nastąpiła
zmiana sytuacji w odniesieniu do tych kryteriów,
powinny zostać przeniesione z jednego załącznika do
drugiego.

Utrzymanie obowiązku wizowego w stosunku do obywa
teli Tajwanu nie znajduje już uzasadnienia, ponieważ
Tajwan nie stanowi zagrożenia z punktu widzenia niele
galnej migracji lub zagrożenia dla porządku publicznego
Unii ani zagrożenia z punktu widzenia stosunków
zewnętrznych, zgodnie z kryteriami określonymi
w motywie 5 rozporządzenia (WE) nr 539/2001.
W związku z tym odniesienie do tego terytorium
powinno zostać przeniesione do załącznika II do tego
rozporządzenia. Dodatkowo, liberalizacja obowiązku
wizowego powinna dotyczyć jedynie posiadaczy pasz
portów wydanych przez Tajwan, które zawierają numer
dowodu tożsamości.

Wzmianka o Marianach Północnych powinna zostać
usunięta z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr
539/2001, ponieważ obywatele tego terytorium, jako
posiadacze paszportów USA, są obywatelami Stanów
Zjednoczonych, które figurują w załączniku II do tego
rozporządzenia.

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r.
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 25 listopada 2010 r.
(2) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L
L
L

176 z 10.7.1999, s. 36.
176 z 10.7.1999, s. 31.
53 z 27.2.2008, s. 52.
53 z 27.2.2008, s. 1.
83 z 26.3.2008, s. 3.
131 z 1.6.2000, s. 43.
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(9)

(10)
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Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów
dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do
Irlandii zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE
z 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii
o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów
dorobku Schengen (1). Irlandia nie bierze zatem udziału
w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim
związana ani go nie stosuje.

L 339/7

a) w części 1 skreśla się wzmiankę o Marianach Północnych;

b) w części 2 skreśla się wzmiankę o Tajwanie;

2) w załączniku II dodaje się tekst w brzmieniu:

W odniesieniu do Cypru niniejsze rozporządzenie
stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny
sposób związany z tym dorobkiem w rozumieniu art.
3 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2003 r.

„4. JEDNOSTKI ORAZ WŁADZE TERYTORIALNE, KTÓRE NIE SĄ
UZNAWANE JAKO PAŃSTWA PRZEZ PRZYNAJMNIEJ JEDNO
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE:

Niniejsze rozporządzenie stanowi akt oparty na dorobku
Schengen lub w inny sposób związany z tym dorobkiem
w rozumieniu art. 4 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2005 r.,

Tajwan (*).
___________
(*) Zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie
posiadaczy paszportów wydanych przez władze Tajwanu,
w których figuruje numer dowodu tożsamości.”.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 wprowadza się następu
jące zmiany:
1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach człon
kowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Strasburgu dnia 15 grudnia 2010 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

(1) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.

W imieniu Rady

J. BUZEK

O. CHASTEL

Przewodniczący

Przewodniczący

CENY PRENUMERATY w 2010 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

1 100 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie CD-ROM

w 22 językach urzędowych UE

1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

770 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie CD-ROM
(komplet)

w 22 językach urzędowych UE

400 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, CD-ROM dwa razy w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

300 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

50 EUR/rok

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczym CD-ROM-ie.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Format CD-ROM zostanie w ciągu roku 2010 zastąpiony formatem DVD.

Sprzedaż i prenumerata
Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę Dziennika
Urzędowego Uni Europejskiej, można zamówić u naszych dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów
handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa oraz aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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