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Πρόταση οδηγίας 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ 2014/.../ΕΕ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και 

την κιβδηλεία µέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαισίου 2000/383/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιηµένο κείµενο σηµειώνεται µε έντονους πλάγιους 

χαρακτήρες· οι διαγραφές σηµειώνονται µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 

άρθρο 83 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία3, 

                                                 
1  ΕΕ C 179 της 25.6.2013, σ. 9. 
2  ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 42. 
3  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της ... . 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(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. Ωστόσο, από την εισαγωγή του το 2002, ως νόµισµα που 

αποτελεί συνεχώς στόχο οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στη παραχάραξη και την κιβδηλεία του χρήµατος, η 

παραχάραξη και η κιβδηλεία του ευρώ έχει επιφέρει οικονοµική ζηµία ύψους 

τουλάχιστον 500 εκατοµµυρίων EUR. Είναι προς το συµφέρον της Ένωσης 

συνολικά να αντιτίθεται και να διώκει ποινικά κάθε δραστηριότητα που είναι 

πιθανόν να διακυβεύσει τη γνησιότητα του ευρώ µέσω παραχάραξης και κιβδηλείας. 
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(2) Τα προϊόντα παραχάραξης και κιβδηλείας έχουν ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην 

κοινωνία. Ζηµιώνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δεν αποζηµιώνονται για 

τα πλαστά τραπεζογραµµάτια και κίβδηλα κέρµατα, ακόµη και όταν τα έχουν 

αποδεχθεί καλή τη πίστει. Είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν ανησυχία στους 

καταναλωτές σε σχέση µε την επαρκή προστασία των µετρητών και φόβο για 

παραλαβή πλαστών τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων. Η διασφάλιση, 

ως εκ τούτου, της εµπιστοσύνης και της πίστης των πολιτών, των επιχειρήσεων και 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, σε όλα τα κράτη µέλη καθώς και σε τρίτες 

χώρες, στη γνησιότητα των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων είναι 

θεµελιώδους σηµασίας.  

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

κυκλοφορεί νοµίµως προστατεύονται επαρκώς σε όλα τα κράτη µέλη µέσω 

αποτελεσµατικών και αποδοτικών µέτρων ποινικού δικαίου.  

(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου1, υποχρεώνει τα κράτη µέλη 

νόµισµα των οποίων είναι το ευρώ να εξασφαλίζουν τη δέουσα καταστολή της 

παραχάραξης και παραποίησης και κιβδηλείας χαρτονοµισµάτων και κερµάτων του 

ευρώ.  

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή 

του Ευρώ (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1). 
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(5) Οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1338/20011 και (ΕΚ) αριθ. 1339/20012 του Συµβουλίου, 

θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του ευρώ από δραστηριότητες 

παραχάραξης και κιβδηλείας, ειδικότερα µέτρα για την απόσυρση από την 

κυκλοφορία πλαστών τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων ευρώ.  

(6) Η ∆ιεθνής Σύµβαση για την καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας που 

υπεγράφη στη Γενεύη στις 20 Απριλίου 1929 και το συνοδευτικό πρωτόκολλο (η 

«Σύµβαση της Γενεύης»)3 θεσπίζει κανόνες για την αποτελεσµατική πρόληψη, δίωξη 

και τιµωρία του αδικήµατος της παραχάραξης και κιβδηλείας. Ειδικότερα, 

αποσκοπεί να διασφαλίσει την επιβολή αυστηρών ποινών και άλλων κυρώσεων για 

τη διάπραξη αδικηµάτων παραχάραξης νοµισµάτων. Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη 

της Σύµβασης της Γενεύης οφείλουν να εφαρµόζουν την αρχή της αποφυγής 

διακρίσεων έναντι νοµισµάτων εκτός του εθνικού τους νοµίσµατος. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε 

τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την 
παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6). 

2  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για την 
επέκταση των αποτελεσµάτων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά µε τον 
καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη 
και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη µέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο 
νόµισµα (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11). 

3  Αριθ. 2623, σ. 372, Σειρά συνθηκών της Κοινωνίας των Εθνών, 1931. 
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(7) Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τις διατάξεις και διευκολύνει την εφαρµογή της 

Σύµβασης της Γενεύης από τα κράτη µέλη. Προς τούτο, είναι σηµαντικό τα κράτη 

µέλη να είναι µέλη της Σύµβασης της Γενεύης. 

(8) Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην απόφαση-πλαίσιο 2000/383/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου1 την οποία και επικαιροποιεί. Συµπληρώνει την εν λόγω απόφαση-

πλαίσιο µε περαιτέρω διατάξεις σχετικά µε το επίπεδο των κυρώσεων, τα 

ερευνητικά µέσα και την ανάλυση, την ανίχνευση και τον εντοπισµό πλαστών 

τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων ευρώ κατά τις ένδικες διαδικασίες. ▌ 

(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει οποιοδήποτε τραπεζογραµµάτιο και κέρµα 

κυκλοφορεί νοµίµως, ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασµένο από χαρτί, 

µέταλλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.  

                                                 
1  Απόφαση-πλαίσιο 2000/383/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για ενίσχυση 

της προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή 
ποινών και άλλων κυρώσεων, (ΕΕ L 140 της 14.6.2000, σ. 1). 
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(10) Η προστασία του ευρώ και άλλων νοµισµάτων προϋποθέτει κοινό ορισµό των 

ποινικών αδικηµάτων που σχετίζονται µε την παραχάραξη και την κιβδηλεία του 

νοµίσµατος, καθώς επίσης και επιβολή κοινών, αποτελεσµατικών, αναλογικών και 

αποτρεπτικών κυρώσεων τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νοµικά πρόσωπα. 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί συνέπεια µε τη Σύµβαση της Γενεύης, η παρούσα 

οδηγία θα πρέπει να προβλέπει την τιµωρία των ίδιων αδικηµάτων µε αυτά που 

προβλέπονται στη Σύµβαση της Γενεύης. Εποµένως, η παραγωγή πλαστών 

τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων και η διανοµή αυτών θα πρέπει να 

συνιστούν ποινικό αδίκηµα. Θα πρέπει να τιµωρούνται ανεξάρτητα οι 

δραστηριότητες που αφορούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την τέλεση των εν 

λόγω αδικηµάτων, παραδείγµατος χάριν η παραγωγή εργαλείων και εξαρτηµάτων 

παραχάραξης και κιβδηλείας. Ο κοινός στόχος αυτών των ορισµών των αδικηµάτων 

θα πρέπει να είναι ότι θα λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τον χειρισµό πλαστών 

τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων, µέσων και άλλων εργαλείων 

παραχάραξης και κιβδηλείας.  
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(11) Η κατάχρηση νόµιµων εγκαταστάσεων ή υλικού εξουσιοδοτηµένων τυπογραφείων ή 

νοµισµατοκοπείων για την παραγωγή µη εγκεκριµένων τραπεζογραµµατίων και 

κερµάτων για απατηλή χρήση, θα πρέπει επίσης να συνιστά ποινικό αδίκηµα. Η 

κατάχρηση αυτή καλύπτει επίσης καταστάσεις κατά τις οποίες µια εθνική κεντρική 

τράπεζα ή ένα εθνικό νοµισµατοκοπείο ή άλλη εξουσιοδοτηµένη µονάδα παράγει 

τραπεζογραµµάτια ή κέρµατα που υπερβαίνουν την ποσόστωση που έχει εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Καλύπτει επίσης καταστάσεις κατά 

τις οποίες υπάλληλος εξουσιοδοτηµένου τυπογραφείου ή νοµισµατοκοπείου κάνει 

κατάχρηση των εγκαταστάσεων για ίδιους σκοπούς. Η εν λόγω συµπεριφορά θα 

πρέπει να τιµωρείται ως ποινικό αδίκηµα ▌ ακόµη και εάν δεν πρόκειται για 

υπέρβαση της εγκεκριµένης ποσότητας, διότι τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα 

που έχουν παραχθεί, άπαξ και τεθούν σε κυκλοφορία, δεν θα µπορούν να 

διακρίνονται από το νόµιµο νόµισµα. 

(12) Τραπεζογραµµάτια και κέρµατα που δεν έχουν εκδοθεί ακόµη επισήµως από την 

ΕΚΤ ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα εθνικά νοµισµατοκοπεία επίσης 

προστατεύονται από την παρούσα οδηγία. Εποµένως, παραδείγµατος χάριν, κέρµατα 

του ευρώ µε νέες εθνικές όψεις ή νέες σειρές τραπεζογραµµατίων του ευρώ θα 

πρέπει να προστατεύονται πριν από την επίσηµη θέση τους σε κυκλοφορία. 

(13) Η ηθική αυτουργία, η συνέργεια και η απόπειρα τέλεσης των βασικών αδικηµάτων 

παραχάραξης και κιβδηλείας, συµπεριλαµβανοµένων της κατάχρησης νόµιµων 

εγκαταστάσεων ή υλικού και της παραχάραξης και κιβδηλείας τραπεζογραµµατίων 

και κερµάτων που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί αλλά προορίζονται προς κυκλοφορία, θα 

πρέπει επίσης να τιµωρούνται, οσάκις ενδείκνυται. Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί 

από τα κράτη µέλη να καταστήσουν αξιόποινη την απόπειρα τέλεσης αδικήµατος 

που σχετίζεται µε µέσο ή εξάρτηµα παραχάραξης ή κιβδηλείας. 
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▌ 

(14) Η πρόθεση θα πρέπει να είναι µέρος όλων των στοιχείων που συνιστούν τα 

αδικήµατα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

(15) Η παραχάραξη και κιβδηλεία νοµισµάτων κατά παράδοση συνιστά εγκληµατική 

πράξη που υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις στα κράτη µέλη. Αυτό οφείλεται στη 

σοβαρότητα και στον αντίκτυπο του εγκλήµατος για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις και στην ανάγκη να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των πολιτών και των 

επιχειρηµατιών στη γνησιότητα του ευρώ και των άλλων νοµισµάτων. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα για το ευρώ, το οποίο είναι το ενιαίο νόµισµα περισσότερων των 330 

εκατοµµυρίων ατόµων στη ζώνη του ευρώ και το δεύτερο σηµαντικότερο διεθνές 

νόµισµα.  

(16) ▌ Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν ποινικές κυρώσεις στο εθνικό τους 

δίκαιο σχετικά µε τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που αφορούν την 

καταπολέµηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας. Οι εν λόγω κυρώσεις θα 

πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν φυλάκιση. Το ελάχιστο επίπεδο της µέγιστης διάρκειας ποινής 

φυλάκισης που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία για τα αδικήµατα που αυτή 

ορίζει, θα πρέπει να εφαρµόζεται τουλάχιστον στις σοβαρότερες µορφές των 

αδικηµάτων αυτών. ▌ 
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(17) Τα επίπεδα των κυρώσεων θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά και αποτρεπτικά, 

ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια της αναλογικότητας προς τα 

αδικήµατα. Μολονότι η εσκεµµένη διάθεση παραχαραγµένων νοµισµάτων τα 

οποία παρελήφθησαν καλή τη πίστει θα µπορούσε να τιµωρείται µε διαφορετικό 

τύπο ποινικής κύρωσης, συµπεριλαµβανόµενων των προστίµων, στο εθνικό 

δίκαιο των κρατών µελών, το εν λόγω εθνικό δίκαιο θα πρέπει να προβλέπει 

φυλάκιση ως µέγιστη κύρωση. Η ποινή φυλάκισης για φυσικά πρόσωπα θα έχει 

ισχυρό αποτρεπτικό ρόλο για τους επίδοξους εγκληµατίες σε ολόκληρη την 

Ένωση. 

(18) ∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες, τα κράτη µέλη 

δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν αυστηρότερους κανόνες για αδικήµατα 

παραχάραξης και κιβδηλείας νοµισµάτων. 

▌ 

(19) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους γενικούς κανόνες και αρχές του εθνικού ποινικού 

δικαίου για την επιβολή και την εκτέλεση ποινών σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα 

περιστατικά κάθε µεµονωµένης υπόθεσης. 
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(20) ∆εδοµένου ότι η εµπιστοσύνη στη γνησιότητα των τραπεζογραµµατίων και των 

κερµάτων είναι δυνατόν να πληγεί ή να απειληθεί επίσης εξαιτίας ενεργειών 

νοµικών προσώπων, τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να θεωρείται ότι υπέχουν ευθύνη 

για αδικήµατα που διαπράττονται για λογαριασµό τους. 

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

αδικηµάτων παραχάραξης και κιβδηλείας, οι αρµόδιοι για την έρευνα και τη δίωξη 

τέτοιων αδικηµάτων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν 

αποτελεσµατικά ερευνητικά µέσα, όπως αυτά που χρησιµοποιούνται για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος ή άλλων σοβαρών εγκληµάτων. Τα 

µέσα αυτά θα µπορούσαν, όπου ενδείκνυται, να περιλαµβάνουν, παραδείγµατος 

χάριν, την παρακολούθηση των επικοινωνιών, την κεκαλυµµένη παρακολούθηση 

συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης, την παρακολούθηση 

τραπεζικών λογαριασµών και άλλες οικονοµικής φύσεως έρευνες. Λαµβάνοντας 

υπόψη, µεταξύ άλλων, την αρχή της αναλογικότητας, η χρήση των µέσων αυτών 

σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να είναι ανάλογη της φύσης και της 

σοβαρότητας των αδικηµάτων που ερευνώνται. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το 

δικαίωµα για την προστασία προσωπικών δεδοµένων. 
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(22) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεµελιώσουν τη δικαιοδοσία τους µε τρόπο που συνάδει 

µε τη Σύµβαση της Γενεύης και τις διατάξεις περί δικαιοδοσίας στο λοιπό ποινικό 

δίκαιο της Ένωσης, ήτοι για αδικήµατα που τελέστηκαν στο έδαφός τους και για 

αδικήµατα που τελέστηκαν από υπηκόους τους, λαµβάνοντας υπόψη ότι γενικά τα 

αδικήµατα αντιµετωπίζονται καλύτερα από τα συστήµατα ποινικής δικαιοσύνης 

της χώρας στην οποία αυτά τελέστηκαν.  

(23) Ο κυρίαρχος ρόλος του ευρώ για την οικονοµία και την κοινωνία της Ένωσης, 

καθώς και η συγκεκριµένη απειλή για το ευρώ ως νόµισµα παγκόσµιας σηµασίας, 

όπως προκύπτει από την ύπαρξη σηµαντικού αριθµού τυπογραφείων σε τρίτες 

χώρες, προϋποθέτουν τη λήψη πρόσθετων µέτρων για την προστασία του. Ως εκ 

τούτου, ▌ θα πρέπει να θεσπιστεί δικαιοδοσία για αδικήµατα που σχετίζονται µε το 

ευρώ και διαπράττονται εκτός του εδάφους ενός συγκεκριµένου κράτους µέλους 

εφόσον είτε ο δράστης βρίσκεται στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους και δεν 

έχει εκδοθεί είτε τα πλαστά τραπεζογραµµάτια και κίβδηλα κέρµατα ευρώ που 

σχετίζονται µε το αδίκηµα εντοπίζονται στο εν λόγω κράτος µέλος.  

 Λαµβάνοντας υπόψη την αντικειµενικά διαφορετική κατάσταση των κρατών 

µελών που έχουν ως νόµισµα το ευρώ, κρίνεται σκόπιµο η υποχρέωση 

καθιέρωσης δικαιοδοσίας τέτοιου είδους να ισχύει µόνο για τα εν λόγω κράτη 

µέλη. Για τη δίωξη των αδικηµάτων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

στοιχείο α), στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, εφόσον σχετίζονται µε το άρθρο 3 

παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και της ηθικής αυτουργίας, συνέργειας και 

απόπειρας τέλεσης των αδικηµάτων αυτών, η καθιέρωση δικαιοδοσίας δεν θα 

πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι η πράξη αποτελεί αδίκηµα στον 

τόπο όπου διαπράχθηκε. Κατά την άσκηση αυτής της δικαιοδοσίας, τα κράτη µέλη 

θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους κατά πόσο τα αδικήµατα αντιµετωπίζονται 

από το σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης της χώρας στην οποία διαπράχθηκαν, και 

θα πρέπει να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως όσον αφορά 

καταδικαστικές αποφάσεις που έχει εκδώσει τρίτη χώρα για την ίδια πράξη.  
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▌ 

(24) Για το ευρώ, η ανάλυση και η εξακρίβωση πλαστών τραπεζογραµµατίων και 

κίβδηλων κερµάτων ευρώ ασκείται κεντρικά από τα εθνικά κέντρα ανάλυσης και 

από τα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερµάτων αντίστοιχα, που έχουν οριστεί ή συσταθεί 

δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001. Η ανάλυση, η ανίχνευση και ο 

εντοπισµός πλαστών τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων του ευρώ θα 

πρέπει επίσης να µπορούν να πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια εν εξελίξει 

δικαστικών διαδικασιών προκειµένου να επιταχύνεται ο εντοπισµός της πηγής της 

παραγωγής των πλαστών νοµισµάτων σε δεδοµένη ποινική έρευνα ή δίωξη και να 

αποφεύγεται και να αναστέλλεται η περαιτέρω κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων 

παραχάραξης και κιβδηλείας, τηρουµένης δεόντως της αρχής της δίκαιης και 

αποτελεσµατικής δίκης. Αυτό θα συνέβαλε στην αποτελεσµατικότερη 

καταπολέµηση των αδικηµάτων παραχάραξης και κιβδηλείας και παράλληλα θα 

οδηγούσε σε αύξηση του αριθµού των µεταφορών κατασχεθέντων προϊόντων 

παραχάραξης και κιβδηλείας κατά τη διάρκεια εκκρεµών ποινικών διαδικασιών, 

µε ορισµένες εξαιρέσεις, όπου θα πρέπει να παρέχεται µόνο πρόσβαση σε 

προϊόντα παραχάραξης και κιβδηλείας. Γενικά, οι αρµόδιες δικαστικές αρχές θα 

πρέπει να επιτρέπουν τη φυσική µεταφορά των προϊόντων παραχάραξης και 

κιβδηλείας στα εθνικά κέντρα ανάλυσης και στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερµάτων. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, παραδείγµατος χάριν, όπου λιγοστά µόνο πλαστά 

τραπεζογραµµάτια ή κίβδηλα κέρµατα συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία ποινικών 

διαδικασιών ή όπου η φυσική µεταφορά αυτών συνεπάγεται τον κίνδυνο 

καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων, όπως τα δακτυλικά αποτυπώµατα, οι 

αρµόδιες δικαστικές αρχές θα πρέπει αντιθέτως να έχουν τη δυνατότητα να 

αποφασίζουν την παροχή πρόσβασης στα εν λόγω τραπεζογραµµάτια και κέρµατα. 
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(25) Είναι αναγκαία η συλλογή συγκρίσιµων δεδοµένων σχετικά µε τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία. Προκειµένου να υπάρχει µια πληρέστερη 

εικόνα του προβλήµατος της παραχάραξης και κιβδηλείας σε επίπεδο Ένωσης 

και, ως εκ τούτου, να διαµορφωθεί µια πιο αποτελεσµατική απάντηση, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα συναφή στατιστικά δεδοµένα σε 

σχέση µε τον αριθµό των αδικηµάτων που αφορούν πλαστά τραπεζογραµµάτια 

και κίβδηλα κέρµατα και τον αριθµό των ατόµων στα οποία ασκήθηκε δίωξη και 

καταδικάσθηκαν. 

(26)  Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της καταπολέµησης της παραχάραξης 

τραπεζογραµµατίων και κιβδηλείας κερµάτων σε ευρώ, θα πρέπει να επιδιωχθεί 

σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες της Συνθήκης η σύναψη συµφωνιών µε 

τρίτες χώρες, ιδιαίτερα εκείνες τις χώρες που χρησιµοποιούν ως νόµισµα το ευρώ. 
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(27) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριµένα το δικαίωµα στην ελευθερία και την 

ασφάλεια, τον σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ελευθερία 

επαγγέλµατος και το δικαίωµα στην εργασία, την επιχειρηµατική ελευθερία, το 

δικαίωµα ιδιοκτησίας, το δικαίωµα αποτελεσµατικής προσφυγής και αµερόληπτης 

δίκης, το τεκµήριο αθωότητας και το δικαίωµα υπεράσπισης, τις αρχές της 

νοµιµότητας και αναλογικότητας των ποινικών αδικηµάτων και ποινών, καθώς και 

το δικαίωµα να µην παραπεµφθεί κανείς σε δίκη ή να καταδικαστεί ποινικά δύο 

φορές για το ίδιο ποινικό αδίκηµα. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εξασφάλιση 

του πλήρους σεβασµού των εν λόγω δικαιωµάτων και αρχών και θα πρέπει να 

εφαρµόζεται αναλόγως. 

(28) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην τροποποίηση και επέκταση των διατάξεων 

της απόφασης-πλαισίου 2000/383/∆ΕΥ. Επειδή οι τροποποιήσεις που πρόκειται 

να επέλθουν είναι ουσιαστικές ως προς τον αριθµό και τη φύση τους, η απόφαση- 

πλαίσιο θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί στο σύνολό της για 

τα κράτη µέλη που δεσµεύονται από αυτήν την παρούσα οδηγία. 



 

AM\1026763EL.doc 16/31 PE533.751v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

(29) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, συγκεκριµένα η προστασία του 

ευρώ και άλλων νοµισµάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, δεν µπορεί 

να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, µπορεί όµως, λόγω της κλίµακας και των 

αποτελεσµάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση µπορεί 

να θεσπίζει µέτρα ▌ σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύµφωνα µε την αρχή της 

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. 

(30) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά µε τη θέση της 

∆ανίας που προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ∆ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση της παρούσας 

οδηγίας και δεν δεσµεύεται από αυτή, ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της. 

(31) ▌ Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωµένου 

Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, ▌ η Ιρλανδία έχει 

κοινοποιήσει την επιθυµία της να συµµετάσχει στη θέσπιση και την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. 

▌ 
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(32) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2 και 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη 

θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, και µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, το Ηνωµένο Βασίλειο ▌ δεν 

συµµετέχει στην θέσπιση ▌ της παρούσας οδηγίας και δεν δεσµεύεται από αυτήν 

ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της ▌, 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά µε τον ορισµό ποινικών αδικηµάτων 

και κυρώσεων στον τοµέα της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ και άλλων νοµισµάτων. 

Εισάγει επίσης κοινές διατάξεις για την ενίσχυση της καταπολέµησης των εν λόγω 

αδικηµάτων και τη βελτίωση της διερεύνησής τους και τη διασφάλιση καλύτερης 

συνεργασίας κατά της παραχάραξης και κιβδηλείας.  

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:  

α) ως «νόµισµα» νοούνται τα τραπεζογραµµάτια και κέρµατα που κυκλοφορούν 

νοµίµως, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ 

που κυκλοφορούν νοµίµως δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98· 
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β) ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα που έχει νοµική προσωπικότητα βάσει 

του ισχύοντος δικαίου, πλην των κρατών ή άλλων οργανισµών δηµοσίου δικαίου 

όταν ασκούν κρατική εξουσία και των οργανισµών δηµοσίου διεθνούς δικαίου. 

▌ 

Άρθρο 3 

Αδικήµατα 

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

ακόλουθες ενέργειες θεωρούνται αξιόποινα ποινικά αδικήµατα όταν διαπράττονται 

εκ προθέσεως:  

α) η απατηλή κατασκευή ή αλλοίωση νοµίσµατος, ανεξαρτήτως του 

χρησιµοποιηθέντος µέσου· 

β) η απατηλή θέση σε κυκλοφορία παραχαραγµένου νοµίσµατος· 
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γ) η εισαγωγή, εξαγωγή, µεταφορά, αποδοχή ή προµήθεια παραχαραγµένου 

νοµίσµατος προκειµένου να τεθεί σε κυκλοφορία εν γνώσει της πλαστότητάς 

του· 

δ) η απατηλή κατασκευή, αποδοχή, προµήθεια ή κατοχή: 

i) εργαλείων, αντικειµένων, ηλεκτρονικών προγραµµάτων και δεδοµένων, 

καθώς και λοιπών µέσων προορισµένων από τη φύση τους για την 

παραχάραξη ή αλλοίωση νοµίσµατος, ή  

ii) χαρακτηριστικών ασφαλείας, όπως ολογράµµατα, υδατόσηµα ή λοιπά 

συστατικά στοιχεία του νοµίσµατος, τα οποία χρησιµεύουν για την 

προστασία του από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.  

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η 

συµπεριφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) είναι 

αξιόποινη και όταν αφορά τραπεζογραµµάτια ή κέρµατα τα οποία κατασκευάζονται 

ή έχουν κατασκευαστεί µε χρήση νόµιµων εγκαταστάσεων ή υλικού κατά παράβαση 

των δικαιωµάτων των αρµόδιων αρχών ή των προϋποθέσεων έκδοσης 

τραπεζογραµµατίων ή κερµάτων. 
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3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η 

συµπεριφορά που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 είναι αξιόποινη και όταν 

αφορά τραπεζογραµµάτια και κέρµατα που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί αλλά 

προορίζονται για κυκλοφορία ως νόµιµο χρήµα. 

Άρθρο 4 

Ηθική αυτουργία, συνέργεια και απόπειρα 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η ηθική 

αυτουργία ή η συνέργεια σε αδίκηµα που αναφέρεται στο άρθρο 3 συνιστούν 

ποινικό αδίκηµα.  

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η 

απόπειρα τέλεσης αδικήµατος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία 

α), β) ή γ), στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 3 σε σχέση µε 

τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) 

συνιστά ποινικό αδίκηµα.  
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Άρθρο 5 

Κυρώσεις για φυσικά πρόσωπα 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι η 

αναφερόµενη στα άρθρα 3 και 4 συµπεριφορά τιµωρείται µε αποτελεσµατικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις ▌. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα 

αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τα 

αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 σε σχέση µε τη συµπεριφορά που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) τιµωρείται µε µέγιστη κύρωση 

που προβλέπει φυλάκιση. 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα 

αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 3 σε σχέση µε τη συµπεριφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 στοιχείο α) τιµωρείται µε µέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 

οκτώ ετών. 
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4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα 

αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 3 σε σχέση µε τη συµπεριφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) τιµωρείται µε µέγιστη ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον πέντε ετών. 

5. Όσον αφορά το αδίκηµα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), 

τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων προστίµων και 

ποινών φυλάκισης, εάν ο αποδέκτης παρέλαβε πλαστά νοµίσµατα εν αγνοία του 

αλλά τα διοχέτευσε εν γνώσει του ότι ήταν πλαστά. 

▌ 
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Άρθρο 6 

Ευθύνη νοµικών προσώπων 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε τα νοµικά πρόσωπα να υπέχουν 

ευθύνη για τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 τα οποία τελεί για 

λογαριασµό τους, είτε ατοµικώς είτε ως µέλος οργάνου τους, φυσικό πρόσωπο το 

οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νοµικού προσώπου, µε βάση: 

α) εξουσία εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, ▌ 

β) εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, ή 

γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ένα νοµικό πρόσωπο να υπέχει ευθύνη όταν η 

ελλιπής εποπτεία ή ο ελλιπής έλεγχος από πρόσωπο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθιστά δυνατή τη διάπραξη αδικήµατος που 

αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4 προς όφελος του εν λόγω νοµικού προσώπου από 

πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του. 
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3. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ευθύνη του νοµικού 

προσώπου δεν αποκλείει την ποινική δίωξη φυσικών προσώπων που είναι 

αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 

3 και 4. 

Άρθρο 7 

Κυρώσεις για τα νοµικά πρόσωπα 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε νοµικό πρόσωπο που θεωρείται 

υπεύθυνο κατά την έννοια του άρθρου 6 να υπόκειται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται ποινικής ή µη ποινικής φύσεως 

πρόστιµα και, ενδεχοµένως, άλλες κυρώσεις, όπως: 

α) αποκλεισµός από πλεονεκτήµατα ή ενισχύσεις του δηµοσίου· 

β) µέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εµπορικής 

δραστηριότητας· 

γ) θέση υπό δικαστική εποπτεία· 

δ) δικαστική εκκαθάριση· 

ε) προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την τέλεση του αδικήµατος. 
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Άρθρο 8 

∆ικαιοδοσία 

1. Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να θεµελιώσει τη 

δικαιοδοσία του επί των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, εάν  

α) το αδίκηµα έχει διαπραχθεί εν όλω ή εν µέρει στο έδαφός του, ή  

β) ο δράστης είναι υπήκοός του.  

2. Κάθε κράτος µέλος του οποίου το νόµισµα είναι το ευρώ λαµβάνει τα αναγκαία 

µέτρα ώστε να θεµελιώσει τη δικαιοδοσία του επί των αδικηµάτων που αναφέρονται 

στα άρθρα 3 και 4 τα οποία διαπράττονται εκτός του εδάφους του, τουλάχιστον εάν 

έχουν σχέση µε το ευρώ και εάν 

α) ο δράστης ευρίσκεται στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους και δεν έχει 

εκδοθεί· ή  

β) τα πλαστά τραπεζογραµµάτια ή τα κίβδηλα κέρµατα του ευρώ που έχουν 

σχέση µε το αδίκηµα εντοπίστηκαν στο έδαφος του εν λόγω κράτους µέλους.  
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Για τη δίωξη των αδικηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

στοιχείο α), στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, εφόσον έχουν σχέση µε το άρθρο 3 

παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και της ηθικής αυτουργίας, συνέργειας και 

απόπειρας τέλεσης των εν λόγω αδικηµάτων, κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα 

αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι η δικαιοδοσία του δεν υπόκειται στην 

προϋπόθεση ότι οι πράξεις συνιστούν ποινικά αδικήµατα στον τόπο όπου 

διαπράχθηκαν.  

▌ 

Άρθρο 9 

Ερευνητικά µέσα 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι στα άτοµα, στις 

µονάδες ή στις υπηρεσίες µε αρµοδιότητα διερεύνησης ή δίωξης των αναφερόµενων στα 

άρθρα 3 και 4 αδικηµάτων διατίθενται αποτελεσµατικά ερευνητικά µέσα, όπως αυτά που 

χρησιµοποιούνται στο οργανωµένο έγκληµα ή σε άλλες υποθέσεις σοβαρής 

εγκληµατικότητας. 
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Άρθρο 10 

Υποχρέωση διαβίβασης πλαστών τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων ευρώ για 

ανάλυση και εντοπισµό προϊόντων παραχάραξης και κιβδηλείας 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας να επιτρέπεται 

αµελλητί η εξέταση, από το εθνικό κέντρο ανάλυσης και το εθνικό κέντρο ανάλυσης 

κερµάτων, τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ, ύποπτων ως προϊόντων παραχάραξης ή 

κιβδηλείας για ανάλυση, ανίχνευση και εντοπισµό περαιτέρω προϊόντων παραχάραξης. Οι 

αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν τα απαραίτητα δείγµατα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, και το 

αργότερο µόλις ληφθεί τελική απόφαση σχετικά µε τις ποινικές διαδικασίες. 

▌ 

Άρθρο 11 

Στατιστικές 

Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν, τουλάχιστον κάθε δύο έτη, δεδοµένα στην Επιτροπή σχετικά 

µε τον αριθµό των αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, και τον αριθµό των 

ατόµων στα οποία ασκήθηκε δίωξη και καταδικάστηκαν για τα αδικήµατα που ορίζονται 

στα άρθρα 3 και 4. 
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Άρθρο 12 

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και αναθεώρηση 

Μέχρι τις ..*, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 

έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αξιολογεί τον βαθµό 

στον οποίο τα κράτη µέλη έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα για συµµόρφωση προς την 

παρούσα οδηγία. Η έκθεση συνοδεύεται, εάν κρίνεται απαραίτητο, από νοµοθετική 

πρόταση. 

▌ 

Άρθρο 13 

Αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/∆ΕΥ 

Η απόφαση-πλαίσιο 2000/383/∆ΕΥ αντικαθίσταται όσον αφορά τα κράτη µέλη που 

δεσµεύονται από την παρούσα οδηγία, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών 

µελών ως προς τις προθεσµίες µεταφοράς της απόφασης-πλαισίου 2000/383/∆ΕΥστο εθνικό 

δίκαιο.  

Για τα κράτη µέλη που δεσµεύονται από την παρούσα οδηγία, οι παραποµπές στην 

απόφαση-πλαίσιο 2000/383/∆ΕΥ νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία.  

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 
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Άρθρο 14 

Μεταφορά 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως 

τις ….*. Ενηµερώνουν πάραυτα σχετικά την Επιτροπή. 

Τα µέτρα αυτά, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιλαµβάνουν παραποµπή 

στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη παραποµπή κατά την επίσηµη 

δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη 

µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών µέτρων 

εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που καλύπτεται από την παρούσα 

οδηγία. 

▌ 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 
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Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ▌ επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 16 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις Συνθήκες. 

...,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

_______________________ 

Or. en 

 


