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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Το 2007, ο συνολικός αριθμός των παραχαραχθέντων τραπεζογραμματίων που απεσύρθησαν 
από την κυκλοφορία ανήρχετο σε 561.000, ενώ ο αριθμός των κίβδηλων κερμάτων τα οποία 
απεσύρθησαν από την κυκλοφορία ανήρχετο σε 211.100. Οι αριθμοί αυτοί είναι οριακοί εάν 
τους συγκρίνουμε με το συνολικό αριθμό αυθεντικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων 
ευρώ που κυκλοφορούν (11,4 δισεκατομμύρια και 75 δισεκατομμύρια αντιστοίχως). Η 
συντριπτική πλειοψηφία (96%) των παραχαραχθέντων τραπεζογραμματίων που 
κατασχέθηκαν κατά το δεύτερο ήμισυ του 2007 βρέθηκαν σε χώρες της περιοχής ευρώ 
(περίπου 3.5% σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της περιοχής ευρώ και περίπου 0,5% σε άλλα 
μέρη του κόσμου).

Σημερινό νομικό πλαίσιο

Με σκοπό να ενισχύσουμε τη νομική προστασία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων 
του ευρώ εγκαίρως για την εισαγωγή τους την 1η Ιανουαρίου 2002, εγκρίθηκαν δύο 
κανονισμοί: Ο κανονισμός 1338/2001, βασιζόμενος στο άρθρο 123, παράγραφος 4 της 
Συνθήκης ΕΚ και ο οποίος αφορά αυτά τα κράτη μέλη τα οποία έχουν εγκρίνει και 
υιοθετήσει το ευρώ ως το ενιαίο νόμισμά τους. Ένας παράλληλος κανονισμός (1339/2001), 
που βασίζεται στο άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού 
1338/2001 σε αυτά τα κράτη μέλη τα οποία δεν υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα.

Ο κανονισμός 1338/2001 αποσκοπεί να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της 
παραχάραξης και της κιβδηλείας. Καλύπτει την επεξεργασία τεχνικών και στατιστικών 
πληροφοριών σχετικά με τα παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια και τα κίβδηλα κέρματα 
(μέθοδοι και τεχνικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας κατασκευής, ποσά τα οποία 
κατασχέθηκαν κ.λ.π.), τη διαδικασία των υπηρεσιακών και στρατηγικών στοιχείων, και 
συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων 
και των αρχών, τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς (ειδικότερα την Ευρωπόλ).

Σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού, τα πιστωτικά ιδρύματα, και οποιαδήποτε άλλα 
ιδρύματα τα οποία εμπλέκονται στη ταξινόμηση και διανομή στο κοινό τραπεζογραμματίων
και κερμάτων, είναι υποχρεωμένα να αποσύρουν από την κυκλοφορία όλα τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα του ευρώ τα οποία ελήφθησαν από αυτούς και γνωρίζουν 
ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά ή κίβδηλα. Κάθε κράτος μέλος θα 
λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν τηρούν 
τις υποχρεώσεις τους θα υποστούν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 
που καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την 
κιβδηλεία (COM(2007)0525

Η πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού 1338/2001 περιλαμβάνει:

- μια ειδική άδεια για την μεταφορά πλαστών τραπεζογραμματίων του ευρώ (άρθρο4) 
καθώς και κίβδηλων κερμάτων (άρθρο 5) με σκοπό την προσαρμογή του εξοπλισμού 
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που χρησιμοποιείται για τους ελέγχους της γνησιότητας, επειδή αυτό επί του παρόντος 
δεν επιτρέπεται σε επίπεδο ΕΕ·

- τη διαγραφή της υποχρέωσης του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστημονικού Κέντρου 
(ΕΤΕΚ) να κοινοποιεί στοιχεία στην Επιτροπή, εφόσον το ΕΤΕΚ, το οποίο ασκούσε 
να καθήκοντά του σε προσωρινή βάση στο Γαλλικό Νομισματοκοπείο, λειτουργεί 
πλέον σε μόνιμη βάση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της 
Απάτης (OLAF) (άρθρο 5)·

- μια ρητή υποχρέωση για τα πιστωτικά και άλλα σχετικά ιδρύματα να ελέγχουν την 
γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων του ευρώ τα οποία έχουν λάβει και 
τα οποία έχουν θέσει εκ νέου σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
καθορίστηκαν από την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) για τα 
τραπεζογραμμάτια και την Επιτροπή για τα κέρματα (άρθρο 6). Αυτή η υποχρέωση 
έχει ήδη συμπεριληφθεί στην αρχική πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό 
1338/2001, αλλά τελικά δεν εγκρίθηκε κυρίως λόγω της έλλειψης συμφωνημένων 
ενιαίων και αποτελεσματικών μεθόδων για την ανίχνευση των πλαστών και κίβδηλων 
τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Οι διατάξεις αυτές οι οποίες επιβάλλουν τις 
προτεινόμενες υποχρεώσεις θα εγκριθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001 το αργότερο 
με σκοπό να επιτρέψουν στα πιστωτικά και στα άλλα σχετικά ιδρύματα να 
προσαρμόσουν τις εσωτερικές διαδικασίες τους και να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό 
τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Για λόγους ευκολίας θα δοθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί τις 
διαδικασίες για τον έλεγχο της 
γνησιότητας των τραπεζογραμματίων και 
κερμάτων του ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα 
τραπεζογραμμάτια του ευρώ, η Επιτροπή 
θα έχει εξουσία να δρα βάσει της 
σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στις τροπολογίες 2 και 3.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα μετέχει κατ’ 
επάγγελμα στην ταξινόμηση και στη 
διανομή στο κοινό τραπεζογραμματίων και 
κερμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
ιδρυμάτων η δραστηριότητα των οποίων 
αφορά την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων 
ή κερμάτων διαφορετικών νομισμάτων, 
όπως είναι τα ανταλλακτήρια 
συναλλάγματος, υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν ότι τα τραπεζογραμμάτια και 
τα κέρματα ευρώ τα οποία έχουν λάβει και 
τα οποία προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε 
κυκλοφορία, έχουν ελεγχθεί όσον αφορά 
τη γνησιότητά τους και έχουν ανιχνευθεί 
τα πλαστά και κίβδηλα. Η εν λόγω 
επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή για τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ 
αντίστοιχα.

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και 
οποιοιδήποτε άλλοι οικονομικοί φορείς 
που μετέχουν στην ταξινόμηση και στη 
διανομή στο κοινό τραπεζογραμματίων και 
κερμάτων, συμπεριλαμβανομένων:

- ιδρυμάτων των οποίων η επαγγελματική
δραστηριότητα αφορά την ανταλλαγή 
τραπεζογραμματίων και κερμάτων 
διαφορετικών νομισμάτων όπως είναι τα 
ανταλλακτήρια συναλλάγματος, και
- οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε επικουρικές 
δραστηριότητες στην ταξινόμηση και τη 
διανομή στο κοινό τραπεζογραμματίων 
μέσω μηχανημάτων αυτόματης 
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συναλλαγής, όπως καταστήματα λιανικής 
πώλησης και καζίνα,
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα 
τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τα 
οποία έχουν λάβει και τα οποία 
προτίθενται να θέσουν εκ νέου στην 
κυκλοφορία, έχουν ελεγχθεί όσον αφορά 
τη γνησιότητά τους και έχουν ανιχνευθεί 
τα πλαστά και κίβδηλα. Η εν λόγω 
επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται για τα 
τραπεζογραμμάτια του ευρώ στο 
παράρτημα Ι και για τα κέρματα του ευρώ 
στο παράρτημα ΙΙ.

Τα ιδρύματα που αναφέρονται στο εδάφιο 
1 υποχρεούνται να αποσύρουν από την 
κυκλοφορία όλα τα τραπεζογραμμάτια και 
τα κέρματα ευρώ τα οποία έχουν λάβει και 
για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς 
λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά και 
κίβδηλα και τα παραδίδουν αμελλητί στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

Πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι 
οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στο 
εδάφιο 1 υποχρεούνται να αποσύρουν από 
την κυκλοφορία όλα τα τραπεζογραμμάτια 
και τα κέρματα ευρώ τα οποία έχουν λάβει 
και για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι 
πλαστά και κίβδηλα και τα παραδίδουν 
αμελλητί στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια διευκρίνιση του ορισμού θα πρέπει να  καταστήσει σαφές ότι οι οικονομικοί φορείς οι 
οποίοι προσφέρουν επικουρική υπηρεσία όσον αφορά την ανάληψη μετρητών μέσω 
μηχανημάτων αυτόματης συναλλαγής επίσης εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό.

Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να επιτρέπει στο Συμβούλιο να αναθέτει εκτελεστικές εξουσίες 
στην ΕΚΤ γενικά ούτε που να αφορά ειδικά οιαδήποτε από τα εν λόγω θέματα, που σχετίζονται 
με την παρούσα πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 202 της Συνθήκης, το Συμβούλιο μπορεί να 
αναθέσει εκτελεστικές εξουσίες μόνο στην Επιτροπή. Οι διαδικασίες θα καθοριστούν στα δύο 
παραρτήματα του παρόντος Κανονισμού.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
3 α. Η Επιτροπή θα τροποποιήσει το 
Παράρτημα Ι βάσει της σύστασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το 
Παράρτημα ΙΙ με δική της πρωτοβουλία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να λάβει υπόψη την αρμοδιότητα της ΕΚΤ σε θέματα που αφορούν τα τραπεζογραμμάτια 
του ευρώ, η Επιτροπή θα τροποποιήσει το Παράρτημα Ι καθορίζοντας τις διαδικασίες για τους 
ελέγχους γνησιότητας για τα τραπεζογραμμάτια βάσει της σύστασης της ΕΚΤ.

Βλέπε επίσης αιτιολόγηση στην τροπολογία 2.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το κείμενο στο Παράρτημα αυτού 
του Κανονισμού θα προστεθεί ως 
Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια με την τροπολογία 2.
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