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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για 
την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0525),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0431/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο
250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι μικρομεσαίοι έμποροι δεν 
διαθέτουν επαρκή μέσα προκειμένου να 
προβαίνουν στους σχετικούς ελέγχους 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
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Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Επιτροπή. Η 
υποχρέωσή τους πρέπει να συνίσταται 
στο να ενεργούν με την απαιτούμενη 
ταχύτητα, αποσύροντας 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διακρίνουμε μεταξύ των υποχρεώσεων που μπορούν να αναλαμβάνουν οι 
μικρομεσαίοι έμποροι και αυτών που μπορούν να αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και οι λοιποί σχετικοί φορείς. Ενώ τα τελευταία μπορούν να αναλάβουν την 
υποχρέωση να ελέγξουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την ΕΚΤ και την Επιτροπή, οι μικρομεσαίο 
έμποροι δεν έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα προς τούτο μέσα και, ως εκ τούτου, δεν 
μπορεί να τους επιβληθεί παρά μόνον η υποχρέωση να ενεργήσουν με την "δέουσα επιμέλεια".

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η κατάλληλη προσαρμογή του 
εξοπλισμού αποτελεί προϋπόθεση για τον 
έλεγχο της γνησιότητας των 
τραπεζογραμματίων και των κερμάτων 
ευρώ. Προκειμένου να προσαρμοστεί ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τους 
ελέγχους της γνησιότητας, έχει ουσιαστική 
σημασία να είναι διαθέσιμες στους τόπους 
διενέργειας των ελέγχων οι απαραίτητες 
ποσότητες πλαστών τραπεζογραμματίων 
και κίβδηλων κερμάτων. Είναι συνεπώς 
σημαντικό να επιτραπεί η μεταφορά 
πλαστού νομίσματος μεταξύ των αρμοδίων 
εθνικών αρχών καθώς και των οργάνων 
και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Η κατάλληλη προσαρμογή του 
εξοπλισμού αποτελεί προϋπόθεση για τον 
έλεγχο της γνησιότητας των 
τραπεζογραμματίων και των κερμάτων 
ευρώ. Προκειμένου να προσαρμοστεί ο 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τους 
ελέγχους της γνησιότητας, έχει ουσιαστική 
σημασία να είναι διαθέσιμες στους τόπους 
διενέργειας των ελέγχων οι απαραίτητες 
ποσότητες πλαστών τραπεζογραμματίων 
και κίβδηλων κερμάτων. Είναι συνεπώς 
απαραίτητο να επιτραπεί η παράδοση και 
η μεταφορά πλαστού νομίσματος μεταξύ 
των αρμοδίων εθνικών αρχών καθώς και 
των οργάνων και οργανισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. es

Αιτιολόγηση
Η τροποποίηση του Κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει την παράδοση, ανεξαρτήτως 
προέλευσης, των πλαστών τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ και να επιτρέπει την 
μεταφορά τους.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται 
η γνησιότητα των ευρώ σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβανομένων 
των κρατών μελών που δεν ανήκουν στην 
ζώνη του ευρώ καθώς και εκείνων στις 
οποίες το ευρώ κυκλοφορεί ως νόμισμα 
συναλλαγής.

Or. es

Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ζώνη του ευρώ οφείλουν να εγγυηθούν την γνησιότητα 
του ευρώ όταν αυτί κυκλοφορεί στην επικράτειά τους ως νόμισμα συναλλαγής. Οι μέθοδοι της 
ΕΚΤ και της Επιτροπής για την εξακρίβωση της γνησιότητας δεν θα εφαρμόζονται πλήρως στην 
περίπτωσή τους, οπότε πρέπει να προταθεί η εφαρμογή μεθόδων όπως η εκπαίδευση του 
προσωπικού που απασχολείται στα ταμεία για την ανίχνευση των πλαστών ευρώ και η 
χρησιμοποίηση μηχανημάτων που έχει δοκιμασθεί ότι μπορούν να ανιχνεύουν τα πλαστά 
νομίσματα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο άρθρο 2 προστίθεται το εξής 
στοιχείο:
(δα) "άλλα χρηματοπιστωτικά 
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ιδρύματα", κάθε ίδρυμα ή οικονομικός 
παράγων συμμετέχει στην ταξινόμηση 
και διανομή στο κοινό 
τραπεζογραμματίων ή κερμάτων ευρώ, 
είτε άμεσα είτε μέσω μηχανών αυτόματης 
ανάληψης. Περιλαμβάνονται στον ορισμό 
αυτόν τα γραφεία συναλλάγματος, τα 
μεγάλα εμπορικά κέντρα και τα καζίνα·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν στην ταξινόμηση 
και στη διανομή ρευστού χρήματος  στο κοινό , ώστε να απαιτείται η τήρηση της υποχρέωσης 
όσον αφορά τον έλεγχο της γνησιότητας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που έχουν καθορισθεί από την ΕΚΤ και την Επιτροπή.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Στο άρθρο 2 να προστεθεί το εξής 
στοιχείο:
(δβ) "μικρό και μεσαίο εμπόριο", 
λιανικό εμπόριο που αναπτύσσεται σε 
μικρά ή μεσαία καταστήματα, 
απευθυνόμενο στον τελικό καταναλωτή 
και το οποίο δεν συμμετέχει στην 
ταξινόμηση και τη διανομή στο κοινό 
τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, 
εκτός από τις συνήθεις συναλλαγές 
επιστροφής χρημάτων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ μικρού και μεσαίου
εμπορίου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών φορέων που ασχολούνται με την
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διαχείριση ρευστού χρήματος, ειδικότερα όσον αφορά τις υποχρεώσεις των μεν και των δε.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Υποχρέωση παράδοσης πλαστών 
τραπεζογραμματίων"·

"Υποχρέωση παράδοσης πλαστών 
τραπεζογραμματίων"·

Or. es

Αιτιολόγηση

Al menos la versión española de la propuesta contiene un error en relación con el título 
propuesto, ya que habla de billetes cuando debiera hacerlo de monedas. Por lo que se refiere 
a la calibración y ajuste de las maquinas de autentificación de monedas, es necesario 
proporcionar ejemplares de monedas falsas a las autoridades nacionales competentes. Tal 
necesidad conlleva autorizar el transporte y la entrega de una muestra de los ejemplares 
falsos aprehendidos, aun cuando éstos constituyan un elemento de prueba en procesos 
criminales contra falsificadores y otros criminales, todo ello sin romper el necesario 
equilibrio entre los principios jurídico-procesales y las exigencias de carácter técnico 
vinculadas con la detección.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της 
γνησιότητας των κυκλοφορούντων 
τραπεζογραμματίων ευρώ, επιτρέπεται η
μεταφορά πλαστών τραπεζογραμματίων
μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών 
καθώς και των οργάνων και οργανισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

"Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος της 
γνησιότητας των κυκλοφορούντων 
τραπεζογραμματίων ευρώ, σε περίπτωση 
που το επιτρέπει η συλληφθείσα 
ποσότητα, παραδίδεται στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές επαρκής αριθμός πλαστών 
τραπεζογραμματίων, ακόμη και όταν 
αυτά αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο 
ποινικών διαδικασιών και επιτρέπεται η 
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μεταφορά τους μεταξύ των αρμοδίων 
εθνικών αρχών καθώς και των οργάνων 
και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Or. es

Αιτιολόγηση
Πρέπει επίσης, προς τον σκοπό της βαθμονόμησης των μηχανημάτων ελέγχου της γνησιότητας, 
να διατίθενται στις αρμόδιες εθνικές αρχές δείγματα πλαστών ευρώ. Η ανάγκη αυτή 
συνεπάγεται ότι πρέπει να επιτρέπεται η μεταφορά και η παράδοση δείγματος των πλαστών 
νομισμάτων που έχουν συλληφθεί, ακόμη και όταν αυτά αποτελούν αποδεικτικό υλικό σε 
ποινικές διαδικασίες κατά κιβδηλοποιών και άλλων εγκληματιών, χωρίς τούτο να διαταράσσει 
την ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των βασικών νομικών και διαδικαστικών αρχών και τις 
απαιτήσεις τεχνικού χαρακτήρα που συνδέονται με την ανίχνευση των πλαστών νομισμάτων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 4 – 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, οι μεταφορείς 
χρημάτων, 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.
Για τα κράτη μέλη πλην των
συμμετεχόντων κρατών μελών που
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απαριθμούνται στον Κανονισμό (ΕΚ) n° 
974/98, προβλέπεται ειδική διαδικασία 
ελέγχου για την εξακρίβωση της 
γνησιότητας των τραπεζογραμματίων και 
των κερμάτων ευρώ που 
χρησιμοποιούνται από τα ιδρύματα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

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."

Τα ιδρύματα που αναφέρονται στο εδάφιο 
1 και οι μικρές και μεσαίες εμπορικές 
επιχειρήσεις 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. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διακρίνουμε μεταξύ των υποχρεώσεων που είναι της αρμοδιότητας των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων σχετικών με την ταξινόμηση και διάθεση 
τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ φορέων και των άλλων από τους οποίους θα μπορούσε 
να απαιτηθεί μόνον να ενεργήσουν με την δέουσα επιμέλεια, όπως στην περίπτωση των 
μικρομεσαίων εμπόρων, οι οποίοι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες για την αγορά 
μηχανημάτων ελέγχου. Πρέπει ακόμη να υπάρξει διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας και 
Συμβούλιο' εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία, χωρίς να ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, δέχονται το 
ευρώ ως νόμισμα συναλλαγής.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο -3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) στο τέλος της παραγράφου 3 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

(β) στο τέλος της παραγράφου 3 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

"Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2009 τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 

"Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2011 τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
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την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και 
τις ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή 
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα."

την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και 
τις ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή 
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα."

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορισθεί προθεσμία ώστε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού. Η αρχικώς προταθείσα από την Επιτροπή προθεσμία αφήνει πολύ μικρά 
περιθώρια ελιγμών στα κράτη μέλη προκειμένου να θέσουν εγκαίρως σε εφαρμογή τις 
διαδικασίες ελέγχου της γνησιότητας που έχουν ορίσει η ΕΚΤ και η Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η προστασία του ευρώ έχει διπλό περιεχόμενο, πολιτικό και οικονομικό. Το οικονομικό 
περιεχόμενό της είναι προφανές, το πολιτικό ίσως όμως διαδραματίζει τον κυρίαρχο 
ρόλο. Το ευρώ, ως ένα από τα σύμβολα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, πρέπει να 
προστατευθεί.

Με τον κανονισμό (ΕΚ) 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, ορίζονται τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία των χαρτονομισμάτων και των νομισμάτων του ευρώ 
από την παραχάραξη. 

Ο κανονισμός αριθ. 1338/2001 προβλέπει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι λοιποί
φορείς που συνδέονται με την ταξινόμηση και την διάθεση νομισμάτων στο κοινό, θα
αποσύρουν από την κυκλοφορία όλα τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα του ευρώ που 
γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι είναι πλαστά ή κίβδηλα, χωρίς να 
αναφέρουν τις προηγούμενες και απαραίτητες ενέργειες για την ανίχνευση και ταυτοποίησή 
τους. Με άλλα λόγια, ο κανονισμός επέβαλε μια εξυπακουόμενη υποχρέωση, αυτήν δηλαδή 
της αντίδρασης με την "δέουσα επιμέλεια" όχι όμως και μια άμεση υποχρέωση επαλήθευσης. 
Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται το έργο της ταυτοποίησης οφειλόταν τότε στην μη επίτευξη 
συμφωνίας ως προς τις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους επαλήθευσης της γνησιότητας σε 
μεγάλη κλίμακα των πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων.

Από την στιγμή που η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όρισαν αντιστοίχως τις 
οριστικές διαδικασίες για την ανίχνευση των πλαστών ευρώ σε τραπεζογραμμάτια και 
κέρματα, οι φορείς που ασχολούνται με τη διάθεση ρευστού χρήματος στο κοινό έχουν στη 
διάθεσή τους τα απαραίτητα εργαλεία για την εξακρίβωση της γνησιότητας των 
τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ που θέτουν σε κυκλοφορία, πράγμα που δικαιολογεί 
την τροποποίηση του κανονισμού 1338/2001. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να αφορά, μεταξύ
άλλων μέτρων, και την απαραίτητη διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών ιδρυμάτων που
θέτουν σε κυκλοφορία το κοινό μας νόμισμα: αφενός, οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές, 
οικονομικές ή εμπορικές υποδομές ή μεταφοράς κεφαλαίων, οι οποίες θα ανελάμβαναν την 
άμεση υποχρέωση εξακρίβωσης της γνησιότητας. Στην ειδική περίπτωση των μεγάλων
εμπορικών κέντρων, η υποχρέωση εξακρίβωσης της γνησιότητας θα προλαμβάνει την
διανομή από αυτές μέσω των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης τραπεζογραμματίων και 
κερμάτων τα οποία, εφόσον δεν είχαν ελεγχθεί, θα μπορούσαν να είναι πλαστά. Και
αφετέρου, τα μικρά εμπορικά καταστήματα, από τα οποία θα έπρεπε να απαιτηθεί, για
προφανείς λόγους, η υποχρέωση να ενεργούν με την "δέουσα επιμέλεια", ήτοι να αποσύρουν 
όλα τα τραπεζογραμμάτια για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι 
είναι πλαστά. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται ο ορισμός που αφορά τους 
φορείς που έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τη γνησιότητα των τραπεζογραμματίων και 
των κερμάτων ευρώ που διαθέτουν στο κοινό.

Οι διαδικασίες ανίχνευσης και εξακρίβωσης της γνησιότητας των νομισμάτων
πραγματοποιούνται με μηχανήματα που πρέπει να βαθμονομούνται και να προσαρμόζονται
χρησιμοποιώντας υποδείγματα ευρώ τόσο πλαστά όσο και αυθεντικά. Προκειμένου τα κέντρα
ελέγχου να έχουν στη διάθεσή τους δείγματα πλαστών ευρώ, είναι ανάγκη τα εν λόγω
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δείγματα να μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών, καθώς και 
μεταξύ των φορέων και των οργανισμών της ΕΕ.  

Πρέπει επίσης, προς τον σκοπό της βαθμονόμησης των μηχανημάτων ανίχνευσης και ελέγχου
της γνησιότητας, όταν το επιτρέπει η ποσότητα που έχει συλληφθεί, να διατίθεται στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές επαρκής αριθμός πλαστών ευρώ, ακόμη και όταν αυτά αποτελούν 
αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια περίπλοκη
πρόταση, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ποινική διαδικασία που ισχύει στα
κράτη μέλη προβλέπει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία μιας ποινικής διαδικασίας πρέπει να είναι 
καθ' ολοκληρίαν διαθέσιμα και καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Πρέπει συνεπώς, να
προβλεφθεί ένας μηχανισμός ο οποίος να επιτρέπει στις δικαστικές αρχές να διαθέτουν στα
όργανα τεχνικού ελέγχου επαρκή αριθμό πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων, χωρίς 
τούτο να διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ του σεβασμού των βασικών νομικών και 
διαδικαστικών αρχών και τις τεχνικές ανάγκες που συνδέονται με την ανίχνευση των 
πλαστών νομισμάτων. 

Ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας είναι η εξασφάλιση της γνησιότητας του ευρώ στο σύνολο της
ΕΕ, και, ειδικότερα, σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία, χωρίς να ανήκουν στην ζώνη ευρώ, 
δέχονται το ενιαίο νόμισμα ως νόμισμα συναλλαγής. Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή
όσον αφορά τις προθεσμίες που θέτει η ΕΚΤ για την τήρηση της υποχρέωσης ελέγχου της 
γνησιότητας από τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, θα πρέπει να καθοριστούν οι
προθεσμίες αυτές σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από την Επιτροπή και την ΕΚΤ, 
δεδομένου ότι αυτές έχουν την ευθύνη των κανονισμών ταξινόμησης, τόσο των ελέγχων 
ικανότητας όσο και της γνησιότητας του νομίσματος. Παρά ταύτα, η πρόταση της ΕΚΤ θα
μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο στις χώρες της ζώνης ευρώ και όχι στα άλλα κράτη μέλη στα 
οποία το ευρώ δεν είναι το επίσημο νόμισμα. Στα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το
ενιαίο νόμισμα, οι έλεγχοι γνησιότητας θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν (I) με τη
χρησιμοποίηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συσκευών ηλεγμένων ότι μπορούν να 
ανιχνεύσουν τα πλαστά νομίσματα κατά τη φάση της επιλογής των τραπεζογραμματίων και 
των κερμάτων και (II) την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολείται στα 
ταμεία. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των
μηχανισμών ελέγχου, έχει ιδιαίτερη σημασία να ορισθεί στον κανονισμό μία συγκεκριμένη
ημερομηνία για την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου της γνησιότητας και εκτός της ζώνης
ευρώ. Η καταλληλότερη λύση θα ήταν να ορισθεί μια προθεσμία αργότερα από αυτήν η
οποία αρχικώς προτάθηκε από την Επιτροπή, ήτοι η 31η Δεκεμβρίου 2009, εις τρόπον ώστε
να καλύπτει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη, είτε ανήκουν 
είτε όχι στη ζώνη ευρώ, να εφοδιαστούν με τους απαραίτητους μηχανισμούς για την 
διαπίστωση της γνησιότητας του ευρώ στην επικράτειά τους.

Τέλος, θα έπρεπε να αναθεωρηθούν οι διάφορες γλωσσικές εκδοχές της πρότασης
κανονισμού του Συμβουλίου, δεδομένου ότι, τουλάχιστον στην ισπανική εκδοχή, η
προτεινόμενη τροποποίηση στον τίτλο του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) 1338/2001 
προτείνει αντικατάσταση του αρχικού τίτλου "Υποχρέωση παράδοσης των πλαστών 
νομισμάτων προς έλεγχο" με την διατύπωση "Υποχρέωση παράδοσης των πλαστών 
τραπεζογραμματίων", ενώ το ορθόν θα ήτο ο τίτλος να αντικατασταθεί με την διατύπωση
"Υποχρέωση παράδοσης των πλαστών νομισμάτων".
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