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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Ως το ενιαίο νόµισµα των κρατών 

µελών της ζώνης του ευρώ, το ευρώ έχει 

εξελιχθεί σε σηµαντικό παράγοντα για την 

οικονοµία της Ένωσης και την 

καθηµερινότητα των πολιτών της. Είναι 

προς το συµφέρον της Ένωσης συνολικά 

να αντιτίθεται και να διώκει κάθε 

δραστηριότητα που είναι πιθανόν να 

διακυβεύσει τη γνησιότητα του ευρώ µέσω 

παραχάραξης και κιβδηλείας. 

(1) Ως το ενιαίο νόµισµα των κρατών 

µελών της ζώνης του ευρώ, το ευρώ έχει 

εξελιχθεί σε σηµαντικό παράγοντα για την 

οικονοµία της Ένωσης και την 

καθηµερινότητα των πολιτών της. Από 
τότε που το ευρώ ετέθη για πρώτη φορά 
σε κυκλοφορία το 2002, η παραχάραξη 
και κιβδηλεία του έχει επιφέρει 
οικονοµική ζηµία ύψους τουλάχιστον 500 
εκατοµµυρίων ευρώ διότι είναι ένα 
νόµισµα το οποίο βρίσκεται διαρκώς στο 
στόχαστρο των οµάδων οργανωµένου 
εγκλήµατος που δραστηριοποιούνται 
στην πλαστογραφία χρήµατος. Είναι προς 
το συµφέρον της Ένωσης συνολικά να 

αντιτίθεται και να διώκει κάθε 

δραστηριότητα που είναι πιθανόν να 

διακυβεύσει τη γνησιότητα του ευρώ µέσω 

παραχάραξης και κιβδηλείας. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα προϊόντα παραχάραξης και 
κιβδηλείας έχουν ιδιαίτερα αρνητικό 

αντίκτυπο στην κοινωνία. Ζηµιώνουν τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις που δεν 

αποζηµιώνονται για τα πλαστά νοµίσµατα, 

ακόµη και όταν τα έχουν αποδεχθεί καλή 

τη πίστει. Η διασφάλιση της εµπιστοσύνης 

και της πίστης των πολιτών, των 

επιχειρήσεων και των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων στη γνησιότητα των 

χαρτονοµισµάτων και των κερµάτων είναι 

θεµελιώδους σηµασίας. 

(2) Τα προϊόντα παραχάραξης και 
κιβδηλείας έχουν ιδιαίτερα αρνητικό 

αντίκτυπο στην κοινωνία. Ζηµιώνουν τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις που δεν 

αποζηµιώνονται για τα πλαστά νοµίσµατα, 

ακόµη και όταν τα έχουν αποδεχθεί καλή 

τη πίστει. Η διασφάλιση της εµπιστοσύνης 
και της πίστης των πολιτών, των 

επιχειρήσεων και των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων στη γνησιότητα των 

χαρτονοµισµάτων και των κερµάτων είναι 

θεµελιώδους σηµασίας, όπως επίσης πολύ 
σηµαντική είναι και η προστασία των 
πολιτών από την παραχάραξη και την 
κιβδηλεία όταν ασκούν το δικαίωµά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία, εργασία και 
παραµονή µέσα στην επικράτεια της 
Ένωσης.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
το ευρώ και οποιοδήποτε άλλο νόµισµα 

κυκλοφορεί νοµίµως προστατεύονται 
επαρκώς σε όλα τα κράτη µέλη µέσω 
αποτελεσµατικών και αποδοτικών 
µέτρων ποινικού δικαίου. 

(3) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι 
τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε 
απαραίτητο µέτρο για να προστατευθεί το 
ευρώ και οποιοδήποτε άλλο νόµισµα 

κυκλοφορεί νοµίµως. Τα µέτρα αυτά 
πρέπει να περιλαµβάνουν και µέτρα 
πρόληψης καθώς και µέτρα επιβολής του 
νόµου. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3a) Ως σηµαντικό µέτρο πρόληψης η 
Ένωση θα πρέπει να καταργήσει την 
χρήση του χαρτονοµίσµατος των 500 
ευρώ δεδοµένου ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα 
χαρτονοµίσµατα αυτά, µόνο από το 
οργανωµένο έγκληµα, έχουν 
χρησιµοποιηθεί σε ποσοστό άνω του 
90%. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η προστασία του ευρώ και άλλων 

νοµισµάτων προϋποθέτει κοινό ορισµό των 

αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται µε 

την παραχάραξη και την κιβδηλεία 

νοµισµάτων, καθώς επίσης κοινά είδη 
κυρώσεων τόσο για τα φυσικά όσο και για 
τα νοµικά πρόσωπα. Προκειµένου να 

εξασφαλιστεί συνοχή µε τη Σύµβαση της 

Γενεύης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

προβλέπει την τιµωρία των ίδιων 

αξιόποινων πράξεων µε αυτές που 

προβλέπονται στη Σύµβαση. Εποµένως, η 
παραγωγή πλαστών τραπεζογραµµατίων 

και κίβδηλων κερµάτων και η διανοµή 

αυτών θα πρέπει να συνιστούν αξιόποινη 

πράξη. Ανεξάρτητα θα πρέπει να 
τιµωρούνται οι δραστηριότητες που 

αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες 

για την τέλεση των εν λόγω αξιόποινων 

πράξεων, για παράδειγµα η παραγωγή 

εργαλείων και εξαρτηµάτων παραχάραξης 

και κιβδηλείας. Κοινός στόχος αυτών των 

ορισµών των αξιόποινων πράξεων θα 

πρέπει να είναι να λειτουργούν 

αποτρεπτικά ως προς τον χειρισµό 

πλαστών τραπεζογραµµατίων και 

κίβδηλων κερµάτων, µέσων και εργαλείων 

παραχάραξης και κιβδηλείας. 

(10) Η προστασία του ευρώ και άλλων 
νοµισµάτων προϋποθέτει κοινό ορισµό των 

αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται µε 

την παραχάραξη και την κιβδηλεία 

νοµισµάτων, καθώς επίσης και επιβολή 
αποτελεσµατικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών ποινών τόσο για τα φυσικά 
όσο και για τα νοµικά πρόσωπα. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί συνοχή µε 

τη Σύµβαση της Γενεύης, η παρούσα 

οδηγία θα πρέπει να προβλέπει την τιµωρία 

των ίδιων αξιόποινων πράξεων µε αυτές 

που προβλέπονται στη Σύµβαση. 
Εποµένως, η παραγωγή πλαστών 

τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων 

κερµάτων και η διανοµή αυτών θα πρέπει 

να συνιστούν αξιόποινη πράξη. 
Ανεξάρτητα θα πρέπει να τιµωρούνται οι 

δραστηριότητες που αφορούν 

προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 

τέλεση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων, 

για παράδειγµα η παραγωγή εργαλείων και 

εξαρτηµάτων παραχάραξης και κιβδηλείας. 
Κοινός στόχος αυτών των ορισµών των 

αξιόποινων πράξεων θα πρέπει να είναι να 

λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τον 

χειρισµό πλαστών τραπεζογραµµατίων και 

κίβδηλων κερµάτων, µέσων και εργαλείων 
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παραχάραξης και κιβδηλείας. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10a) Η διασφάλιση της εµπιστοσύνης 
και της πίστης των πολιτών, των 
επιχειρήσεων και των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στη 
γνησιότητα των τραπεζογραµµατίων και 
των κερµάτων είναι θεµελιώδους 
σηµασίας. Το πλαστό χρήµα προκαλεί 
σηµαντική χρηµατική και ηθική βλάβη 
στην κοινωνία, στα άτοµα και τις 
επιχειρήσεις όλων των κρατών µελών και 
των τρίτων χωρών. Μπορεί να 
προκαλέσει ανησυχίες στους 
καταναλωτές σε σχέση µε την επαρκή 
προστασία των µετρητών και φόβους για 
παραλαβή πλαστών τραπεζογραµµατίων 
και κίβδηλων κερµάτων. Ως εκ τούτου, οι 
καταναλωτές µπορεί να προτιµήσουν 
άλλα µέσα πληρωµής αντί των µετρητών. 
Το πλαστό χρήµα µπορεί εποµένως να 
έχει αντίκτυπο στο σύστηµα κυκλοφορίας 
του χρήµατος µέσω των διαφορετικών 
µέσων πληρωµής. Οι αξιόποινες πράξεις 
παραχάραξης και κιβδηλείας έχουν συχνά 
διασυνοριακή διάσταση και συνδέονται 
µε το οργανωµένο έγκληµα.  

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13a) Σχετικά µε τα ποινικά αδικήµατα 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, η 
πρόθεση πρέπει να είναι µέρος όλων των 
στοιχείων που συνιστούν τα αδικήµατα 
µνεία των οποίων γίνεται στην παρούσα 
οδηγία. Ο εκ προθέσεως χαρακτήρας 
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πράξεως ή παραλείψεως µπορεί να 
συνάγεται από αντικειµενικά και 
πραγµατικά περιστατικά. Τα 
διαπραττόµενα από φυσικά πρόσωπα 
αδικήµατα για τα οποία δεν απαιτείται 
πρόθεση δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. 

Αιτιολόγηση 

Το ποινικό δίκαιο της ΕΕ πρέπει να θεωρείται ως το έσχατο µέσο και να καλύπτει κατ' αρχήν 

µόνο εκούσιες πράξεις, ή παραλείψεις. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Οι κυρώσεις για τις αξιόποινες 
πράξεις παραχάραξης και κιβδηλείας θα 
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές σε 
ολόκληρη την Ένωση. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο αυτό καλύπτεται από την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 10. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να προβλέπουν ορισµένα ελάχιστα 
είδη και επίπεδα ποινών. Η έννοια των 
ελάχιστων ποινών προβλέπεται ήδη στα 
περισσότερα κράτη µέλη. Είναι συνεπές 
και δέον να υιοθετηθεί αυτή η προσέγγιση 
σε επίπεδο Ένωσης. 

(16) Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να προβλέπουν ελάχιστα επίπεδα 
µέγιστων ποινών. Λαµβάνοντας υπόψη 
τις ουσιαστικές διαφορές µεταξύ κρατών 
µελών υπάρχει ο κίνδυνος ότι η θέσπιση 
ελαχίστων ποινών για παραχάραξη του 
ευρώ και άλλων νοµισµάτων θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη 
οµοιοµορφίας µέσα στο ίδιο εθνικό 
νοµικό σύστηµα όσον αφορά τις 
ελάχιστες ποινές. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα επίπεδα των ποινών θα πρέπει να 

είναι αποτελεσµατικά και αποτρεπτικά, 

ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

όρια της αναλογικότητας προς τις 

αξιόποινες πράξεις. Εποµένως, η ποινή 
για τα φυσικά πρόσωπα σε σοβαρές 
υποθέσεις, δηλαδή για τις βασικές 
αξιόποινες πράξεις της παραγωγής και 
διανοµής παραχαραγµένων νοµισµάτων 
που αφορούν µεγάλο ποσό πλαστών 
τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων 
κερµάτων ή συνδέονται µε ιδιαίτερα 
σοβαρές περιστάσεις, θα πρέπει να 
ορίζεται σε ελάχιστη ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον έξι µηνών και σε µέγιστη 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών. 

(17) Τα επίπεδα των ποινών θα πρέπει να 

είναι αποτελεσµατικά και αποτρεπτικά, 

ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 

όρια της αναλογικότητας προς τις 

αξιόποινες πράξεις. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η ελάχιστη ποινή των έξι µηνών 
διασφαλίζει ότι οι αρχές επιβολής του 
νόµου και οι δικαστικές αρχές αποδίδουν 

ίδια προτεραιότητα στις αξιόποινες πράξεις 

της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ 

και άλλων νοµισµάτων και κατ’ επέκταση 
διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία. 
Συνεισφέρει δε στην αποσόβηση του 
κινδύνου του «forum-shopping» 
(αναζήτηση του κράτους µέλους µε την 

ευνοϊκότερη νοµοθεσία για την τέλεση 

αξιόποινων πράξεων). Επιπλέον, επιτρέπει 
την παράδοση των καταδικασθέντων 
δραστών µέσω ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης, ώστε να είναι δυνατή η 
εκτέλεση της απόφασης κράτησης ή 
φυλάκισης. 

(18) Οι αρχές επιβολής του νόµου και οι 
δικαστικές αρχές πρέπει να αποδίδουν ίδια 
προτεραιότητα στις αξιόποινες πράξεις της 

παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και 

άλλων νοµισµάτων. Αυτό διευκολύνει τη 
διασυνοριακή συνεργασία, µεταξύ άλλων, 
µέσω του ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης και µειώνει τον κίνδυνο του 
«forum-shopping» (αναζήτηση του 
κράτους µέλους µε την ευνοϊκότερη 

νοµοθεσία για την τέλεση αξιόποινων 

πράξεων). 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα επιβολής φυλάκισης βραχείας 

διάρκειας ή µη επιβολής ποινής φυλάκισης 

σε υποθέσεις στις οποίες η συνολική 

ονοµαστική αξία των πλαστών 

τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων 

κερµάτων δεν είναι σηµαντική ή δεν 

συνδέεται µε ιδιαίτερα σοβαρές 

περιστάσεις. Η αξία αυτή θα πρέπει να 
οριστεί κάτω των 5 000 ευρώ, ήτοι 
δεκαπλάσια του µεγαλύτερου 
τραπεζογραµµατίου ευρώ, για τις 
υποθέσεις που επισύρουν άλλη ποινή 
εκτός της φυλάκισης, και κάτω των 
10 000 ευρώ για υποθέσεις που επισύρουν 
ποινή φυλάκισης µικρότερη των έξι 
µηνών. 

(19) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα επιβολής φυλάκισης βραχείας 

διάρκειας ή µη επιβολής ποινής φυλάκισης 

σε υποθέσεις στις οποίες η συνολική 
δυνητική ή ονοµαστική αξία των πλαστών 
τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων 

κερµάτων δεν είναι σηµαντική ή δεν 

συνδέεται µε ιδιαίτερα σοβαρές 

περιστάσεις. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
επιτυχής έκβαση των ερευνών και της 

δίωξης αξιόποινων πράξεων παραχάραξης 

και κιβδηλείας, οι αρµόδιοι για την έρευνα 

και τη δίωξη τέτοιων πράξεων θα πρέπει 

να διαθέτουν πρόσβαση στα ερευνητικά 

µέσα που χρησιµοποιούνται για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος ή άλλων σοβαρών µορφών 

εγκληµατικότητας. Μεταξύ αυτών 

περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, οι 

υποκλοπές επικοινωνιών, η κεκαλυµµένη 

παρακολούθηση, συµπεριλαµβανοµένης 

της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η 

παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασµών 

και άλλες µορφές ερευνών οικονοµικής 

φύσεως, λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ 

(22) Προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
επιτυχής έκβαση των ερευνών και της 

δίωξης αξιόποινων πράξεων παραχάραξης 

και κιβδηλείας, οι αρµόδιοι για την έρευνα 

και τη δίωξη τέτοιων πράξεων θα πρέπει 

να διαθέτουν πρόσβαση στα ερευνητικά 

µέσα που χρησιµοποιούνται για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος ή άλλων σοβαρών µορφών 

εγκληµατικότητας. Μεταξύ αυτών 

περιλαµβάνονται, για παράδειγµα, οι 

υποκλοπές επικοινωνιών, η κεκαλυµµένη 

παρακολούθηση, συµπεριλαµβανοµένης 

της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η 

παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασµών 

και άλλες µορφές ερευνών οικονοµικής 

φύσεως, λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ 
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άλλων, της αρχής της αναλογικότητας και 

της φύσης και της σοβαρότητας των 

αξιόποινων πράξεων που ερευνώνται. 

άλλων, της αρχής της αναλογικότητας και 

της φύσης και της σοβαρότητας των 

αξιόποινων πράξεων που ερευνώνται, 
καθώς και του δικαιώµατος προστασίας 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
θεµελιώσουν τη δικαιοδοσία τους ώστε να 

συνάδει µε τη Σύµβαση της Γενεύης και τις 

διατάξεις περί δικαιοδοσίας σε λοιπές 

νοµοθετικές πράξεις ποινικού δικαίου της 

Ένωσης, ήτοι για αξιόποινες πράξεις που 

τελέστηκαν στο έδαφός τους και για 

αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν από 

υπηκόους τους. Ο κυρίαρχος ρόλος του 
ευρώ για την οικονοµία και την κοινωνία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η 
συγκεκριµένη απειλή για το ευρώ ως 
νόµισµα παγκόσµιας σηµασίας, 
προϋποθέτουν τη λήψη πρόσθετων 
µέτρων για την προστασία του. Ως εκ 
τούτου, κάθε κράτος µέλος του οποίου 
νόµισµα είναι το ευρώ θα πρέπει να ασκεί 
καθολική δικαιοδοσία για αξιόποινες 
πράξεις που σχετίζονται µε το ευρώ και 
διαπράττονται εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είτε ο δράστης βρίσκεται στο 
έδαφός του είτε τα παραχαραγµένα ευρώ 
που σχετίζονται µε την αξιόποινη πράξη 
εντοπίζονται στο εν λόγω κράτος µέλος. 
Κατά την άσκηση καθολικής 
δικαιοδοσίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, 
ιδίως όσον αφορά καταδικαστικές 
αποφάσεις που έχει εκδώσει τρίτη χώρα 
για την ίδια πράξη. 

(23) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
θεµελιώσουν τη δικαιοδοσία τους ώστε να 

συνάδει µε τη Σύµβαση της Γενεύης και τις 

διατάξεις περί δικαιοδοσίας σε λοιπές 

νοµοθετικές πράξεις ποινικού δικαίου της 

Ένωσης, ήτοι για αξιόποινες πράξεις που 

τελέστηκαν στο έδαφός τους και για 

αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν από 

υπηκόους τους, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
αξιόποινες πράξεις αντιµετωπίζονται 
καλύτερα από τα συστήµατα ποινικής 
δικαιοσύνης των κρατών µελών στα 
οποία αυτές τελέστηκαν. Πρέπει να 
τηρηθεί η αρχή "ne bis in idem" (κανείς 
δεν διώκεται δύο φορές για το ίδιο 
αδίκηµα), όπερ σηµαίνει ότι δεν θα 
ληφθούν µέτρα για την άσκηση ποινικής 
δίωξης σε βάρος όσων έχουν ήδη 
αθωωθεί ή καταδικαστεί µε οριστική 
απόφαση που εκδόθηκε σε προγενέστερη 
δίκη. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους 

κανόνες σχετικά µε τον ορισµό αξιόποινων 

πράξεων και κυρώσεων στον τοµέα της 

παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και 

άλλων νοµισµάτων. Επίσης εισάγει κοινές 
διατάξεις για την ενίσχυση της 

καταπολέµησης των εν λόγω αξιόποινων 

πράξεων και τη βελτίωση της διερεύνησής 

τους. 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους 
κανόνες σχετικά µε τον ορισµό αξιόποινων 

πράξεων και κυρώσεων στον τοµέα της 

παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και 

άλλων νοµισµάτων. Επίσης εισάγει κοινές 
διατάξεις για την ενίσχυση της 

καταπολέµησης των εν λόγω αξιόποινων 

πράξεων και τη βελτίωση της διερεύνησής 
τους, καθώς και για την εξασφάλιση 
καλύτερου συντονισµού στα µέτρα για 
την καταπολέµησης της παραποίησης 
µεταξύ των εθνικών αρχών εντός και 
εκτός ευρωζώνης. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε 
οντότητα που αναγνωρίζεται ως έχουσα 

νοµική προσωπικότητα βάσει του 

ισχύοντος δικαίου, πλην των κρατών ή 
άλλων οργανισµών δηµοσίου δικαίου 
όταν ασκούν κρατική εξουσία και των 
οργανισµών δηµοσίου διεθνούς δικαίου· 

β) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε 
οντότητα που αναγνωρίζεται ως έχουσα 

νοµική προσωπικότητα βάσει του 

ισχύοντος δικαίου, πλην των κρατών· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β). η απατηλή θέση σε κυκλοφορία 
παραχαραγµένου νοµίσµατος·  

β). η διάθεση παραχαραγµένου 
νοµίσµατος·  

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – στοιχείο i 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) εργαλείων, αντικειµένων, 
προγραµµάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ή λοιπών µέσων 
προορισµένων από τη φύση τους για την 
παραχάραξη ή αλλοίωση νοµίσµατος, ή 

(i) εργαλείων, αντικειµένων, 
προγραµµάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ή λοιπών µέσων ειδικά 
προσαρµοσµένων για την παραχάραξη ή 
αλλοίωση νοµίσµατος, ή 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – στοιχείο ii 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) ολογραµµάτων ή λοιπών συστατικών 
στοιχείων του νοµίσµατος, τα οποία 

χρησιµεύουν για την προστασία του από 

την παραχάραξη και την κιβδηλεία. 

(ii) ολογραµµάτων, υδατογραφηµάτων ή 
λοιπών συστατικών στοιχείων του 

νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την 

προστασία του από την παραχάραξη και 

την κιβδηλεία. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στις ενέργειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαµβάνονται και 

ενέργειες που αφορούν τραπεζογραµµάτια 
και κέρµατα που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί, 
αλλά προορίζονται για κυκλοφορία και 

αποτελούν νόµιµο νόµισµα. 

3. Στις ενέργειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαµβάνονται και 

ενέργειες που αφορούν τραπεζογραµµάτια 
ή κέρµατα που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί, 
αλλά προορίζονται για κυκλοφορία και 

αποτελούν νόµιµο νόµισµα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι 

αναφερόµενες στα άρθρα 3 και 4 ενέργειες 

τιµωρούνται µε αποτελεσµατικές, 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 
µέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι 

αναφερόµενες στα άρθρα 3 και 4 ενέργειες 

τιµωρούνται σύµφωνα µε το εθνικό τους 
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αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 

κυρώσεις, συµπεριλαµβανοµένων 

χρηµατικών προστίµων και ποινών 

φυλάκισης. 

δίκαιο µε αποτελεσµατικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων χρηµατικών 

προστίµων και ποινών φυλάκισης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 

και γ) και οι οποίες αφορούν 
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα 
συνολικής ονοµαστικής αξίας µικρότερης 
των 5 000 ευρώ χωρίς να εµπλέκονται 
ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις, τα κράτη 
µέλη δύνανται να προβλέπουν άλλη ποινή 

εκτός φυλάκισης. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, 
για αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 

και γ), τα κράτη µέλη δύνανται να 

προβλέπουν άλλη ποινή εκτός φυλάκισης. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ) και οι οποίες αφορούν 
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα 
συνολικής ονοµαστικής αξίας 
τουλάχιστον 5 000 ευρώ τιµωρούνται µε 
φυλάκιση µέγιστης ποινής τουλάχιστον 
οκτώ ετών. 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 

και γ) και οι οποίες αφορούν 

4. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 

και γ) τιµωρούνται σύµφωνα µε το εθνικό 
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τραπεζογραµµάτια και κέρµατα 
συνολικής ονοµαστικής αξίας 
τουλάχιστον 10 000 ευρώ ή συνδέονται µε 
ιδιαίτερα σοβαρές περιστάσεις, 
τιµωρούνται µε 

δίκαιο µε µέγιστη ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον οκτώ ετών. 

(α) ελάχιστη ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον έξι µηνών 

 

(β) µέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 
οκτώ ετών. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4a. Κατά την επιβολή και εκτέλεση 
ποινών για ποινικά αδικήµατα τα οποία 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 
κράτη µέλη εφαρµόζουν τους γενικούς 
κανόνες και αρχές του εθνικού ποινικού 
τους δικαίου σύµφωνα µε τα 
συγκεκριµένα περιστατικά κάθε 
µεµονωµένης υπόθεσης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Οι ελεγκτές που είναι επιφορτισµένοι 
µε τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασµών 
νοµικών προσώπων αποκαλύπτουν στις 
αρµόδιες δικαστικές αρχές τυχόν 
πραγµατικές παραβάσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της 
παρούσας οδηγίας χωρίς να γίνεται 
επίκληση της ευθύνης τους ως 
αποτέλεσµα αυτής της αποκάλυψης. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα 

αναγκαία µέτρα προκειµένου να 

θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των 

αξιόποινων πράξεων των άρθρων 3 και 4, 

εάν 

1. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα 
αναγκαία µέτρα προκειµένου να 

θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των 

αξιόποινων πράξεων των άρθρων 3 και 4, 
υπό την προϋπόθεση ότι η εδαφικότητα 
αποτελεί τον κύριο καθοριστικό 
παράγοντα, εάν:  

(α) η αξιόποινη πράξη έχει τελεσθεί εν όλω 
ή εν µέρει στο έδαφός του· ή 

(α) η αξιόποινη πράξη έχει τελεσθεί εν όλω 
ή εν µέρει στο έδαφός του· ή 

(β) ο δράστης είναι υπήκοός του.  (β) ο δράστης είναι υπήκοός του 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος µέλος του οποίου το 
νόµισµα είναι το ευρώ λαµβάνει τα 
αναγκαία µέτρα ώστε να θεµελιώσει τη 
δικαιοδοσία του επί των αξιόποινων 
πράξεων των άρθρων 3 και 4 που 
τελούνται εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τουλάχιστον εάν σχετίζονται µε 
το ευρώ και εάν 

∆ιαγράφεται 

(α) ο δράστης βρίσκεται στο έδαφος του 
εν λόγω κράτους µέλους· ή 

 

(β) τα πλαστά τραπεζογραµµάτια του 
ευρώ ή τα κίβδηλα κέρµατα του ευρώ που 
σχετίζονται µε την αξιόποινη πράξη 
εντοπίστηκαν στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους µέλους. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τη δίωξη οιασδήποτε αξιόποινης 
πράξης, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα 
αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι 
η δικαιοδοσία του δεν υπόκειται στην 
προϋπόθεση οι διωκόµενες ενέργειες να 
συνιστούν ποινικό αδίκηµα στον τόπο 
όπου τελέστηκαν. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3a. Τα κράτη µέλη δεν κινούν ποινική 
διαδικασία όταν οι παραβάσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 έχουν 
ήδη αποτελέσει αντικείµενο ποινικής 
διαδικασίας η οποία οδήγησε στην 
οριστική απαλλαγή ή καταδίκη του 
υπόπτου. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10α 

 Συλλογή στοιχείων σχετικά µε τα 
κρούσµατα παραχάραξης 

τραπεζογραµµατίων και κερµάτων του 
ευρώ 

 Τα κράτη µέλη συλλέγουν τακτικά 
αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τα 
κρούσµατα παραχάραξης 
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων του 
ευρώ, µε ειδική αναφορά στις ποινικές 
διώξεις που ασκήθηκαν και που 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Τα στοιχεία 
αυτά θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση 
της OLAF· 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν τα αναγκαία δείγµατα ύποπτων ως 

προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας 

τραπεζογραµµατίων και κερµάτων δεν 

δύνανται να διαβιβαστούν διότι είναι 

απαραίτητο να διατηρηθούν ως 

αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής 

διαδικασίας ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη 

και πραγµατική δίκη και το δικαίωµα 

υπεράσπισης του υπόπτου ως δράστη, 

παρέχεται αµελλητί πρόσβαση σε αυτά στο 

εθνικό κέντρο ανάλυσης και στο εθνικό 

κέντρο ανάλυσης κερµάτων. 

2. Εάν τα αναγκαία δείγµατα ύποπτων ως 

προϊόντων παραχάραξης ή κιβδηλείας 

τραπεζογραµµατίων και κερµάτων δεν 

δύνανται να διαβιβαστούν διότι είναι 

απαραίτητο να διατηρηθούν ως 

αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο ποινικής 

διαδικασίας ώστε να διασφαλιστεί δίκαιη 

και πραγµατική δίκη και το δικαίωµα 

υπεράσπισης του υπόπτου ως δράστη, 

παρέχεται αµελλητί πρόσβαση σε αυτά στο 

εθνικό κέντρο ανάλυσης και στο εθνικό 

κέντρο ανάλυσης κερµάτων. Αµέσως µετά 
από την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι 
δικαστικές αρχές διαβιβάζουν τα 
απαραίτητα δείγµατα κάθε είδους 
ύποπτου ως προϊόντος παραχάραξης 
τραπεζογραµµατίου στο εθνικό κέντρο 
ανάλυσης και κάθε είδους ύποπτου ως 
προϊόντος κιβδηλείας κέρµατος στο 
εθνικό κέντρο ανάλυσης κερµάτων. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 12α 

 Έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε 
διαβούλευση µε την Επιτροπή, υποβάλλει 
έως τις ..*, έκθεση σχετικά µε τα 
τραπεζογραµµάτια των 200 και των 500 
ευρώ. Η έκθεση αυτή αξιολογεί κατά 
πόσο δικαιολογείται η έκδοση αυτών των 
ονοµαστικών αξιών λαµβανοµένων 
υπόψη των κινδύνων παραχάραξης και 
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νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες. Η έκθεση συνοδεύεται, 
εάν κρίνεται απαραίτητο, από πρόταση 
απόφασης. 

 ________________ 

 * ΕΕ: Να προστεθεί η ηµεροµηνία: Ένα 
έτος µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και 

αναθεώρηση 

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και 

αναθεώρηση - τελικές διατάξεις 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα 
διαπραγµάτευσης εξ ονόµατος της 
Ένωσης κατάλληλων συµφωνιών µε 
τρίτες χώρες που χρησιµοποιούν το ευρώ 
ως νόµισµα, προκειµένου να εµποδίσει 
και να τιµωρήσει κάθε δραστηριότητα 
που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη 
γνησιότητα του ευρώ µέσω της 
παραχάραξης καθώς και για να 
υλοποιήσει τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας. 

 

 


