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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 28ης Ιουνίου 2001

σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και
την κιβδηλεία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 123 παράγραφος 4, τρίτη φάση,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (4), προβλέπει ότι,
από την 1η Ιανουαρίου 2002, θα τεθούν σε κυκλοφορία
τραπεζογραµµάτια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθΚΤ) των
συµµετεχόντων κρατών µελών και θα εκδοθούν κέρµατα
ευρώ από τα µετέχοντα κράτη µέλη. Είναι, συνεπώς, ανα-
γκαία η ταχεία θέσπιση ενός συστήµατος προστασίας του
ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, ώστε αυτό να
καταστεί λειτουργικό πριν από τη θέση σε κυκλοφορία των
τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ.

(2) Οι διατάξεις που θεσπίστηκαν µε την πράξη του Συµβου-
λίου, της 26ης Ιουλίου 1995, για την κατάρτιση της σύµ-
βασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας
(σύµβαση Ευρωπόλ) (5) και µε την απόφαση του Συµβου-
λίου, της 29ης Απριλίου 1999, µε την οποία επεκτείνεται η
εντολή στην Ευρωπόλ να ασχοληθεί µε την παραχάραξη και
τη νοθεία µέσων πληρωµής (6), εξυπηρετούν την καταπο-
λέµηση της παραχάραξης και κιβδηλείας εν γένει.

(3) Στην απόφαση-πλαίσιο, της 29ης Μαΐου 2000, για ενί-
σχυση της προστασίας από την παραχάραξη εν όψει της
εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή ποινών και άλλων
κυρώσεων (7), το Συµβούλιο θέσπισε διατάξεις προκειµένου
να εξασφαλίσει ότι το ευρώ θα προστατεύεται δεόντως µε
αποτελεσµατικά ποινικά µέτρα.

(4) Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του
ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία αφορούν την
Κοινότητα στα πλαίσια των ευθυνών της έναντι του ενιαίου
νοµίσµατος δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική έννοµη
προστασία του ευρώ από τα επιµέρους κράτη µέλη λόγω
του γεγονότος ότι, τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα
ευρώ θα κυκλοφορούν πέρα από το έδαφος των συµµετε-
χόντων κρατών µελών. Απαιτείται, εποµένως, η θέσπιση κοι-
νοτικής νοµοθεσίας η οποία θα καθορίζει τα αναγκαία µέτρα
για την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων και των κερ-
µάτων ευρώ, υπό συνθήκες ικανές να εξασφαλίσουν τη
συνολική, αποτελεσµατική και οµοιογενή προστασία του
ευρώ από δραστηριότητες που θα µπορούσαν να θίξουν την
αξιοπιστία του, καθώς και η λήψη των κατάλληλων µέτρων
ούτως ώστε όλα να είναι έτοιµα εγκαίρως πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2002.

(5) Για τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος κανονι-
σµού, θα πρέπει να προσδιοριστούν ή να υιοθετηθούν οι
υφιστάµενοι ορισµοί για ορισµένες έννοιες, όπως, ιδίως, οι
δραστηριότητες παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ, τα
τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα και οι εθνικές αρχές οι
οποίες είναι αρµόδιες για την έρευνα µε στόχο τη συλλογή
και την ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν τις δραστη-
ριότητες παραχάραξης και κιβδηλείας, συµπεριλαµβανο-
µένων των κεντρικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο
άρθρο 12 της Σύµβασης της Γενεύης.

(6) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα τεχνικά και στατιστικά
δεδοµένα που συλλέγουν οι εθνικές αρµόδιες αρχές σχετικά
µε τα πλαστά τραπεζογραµµάτια και τα κίβδηλα κέρµατα
ευρώ και, στο µέτρο του δυνατού, τα µη εγκεκριµένα τραπε-
ζογραµµάτια, θα ανακοινώνονται στην ΕΚΤ, και ότι οι εθνι-
κές αρµόδιες αρχές, καθώς και η Επιτροπή στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της, θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε
αυτά. Προβλέπεται επίσης ότι πρόσβαση στα εν λόγω δεδο-
µένα θα έχει και η Ευρωπόλ, βάσει συµφωνίας της µε την
ΕΚΤ.

(7) Το κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων (ΚΑΠΤ)
που δηµιουργήθηκε και τελεί υπό την αιγίδα της ΕΚΤ,
σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή της ΕΚΤ (8),
συγκεντρώνει την ταξινόµηση και την ανάλυση των τεχνικών
δεδοµένων για τα πλαστά τραπεζογραµµάτια.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 264.
(2) Γνώµη η οποία διατυπώθηκε στις 3 Μαΐου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµο-

σιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 19 της 20.1.2001, σ. 18.
(4) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-

ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 (ΕΕ L 300 της
29.11.2000, σ. 2).

(5) ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 1. (8) Κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης
Αυγούστου 1998, σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν τα
τραπεζογραµµάτια ευρώ, όπως τροποποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1999
(EE L 258 της 5.10.1999, σ. 32).

(6) ΕΕ C 149 της 28.5.1999, σ. 18 και διορθωτικό ΕΕ C 229 της
12.8.1999, σ. 14.

(7) ΕΕ L 140 της 14.6.2000, σ. 1.
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(8) Το τεχνικό πλαίσιο για τη µεταχείριση των κίβδηλων κερ-
µάτων ευρώ, το οποίο το Συµβούλιο αποδέχθηκε στις 28
Φεβρουαρίου 2000, αναφέρεται στη συστηµατική συλλογή
τεχνικών πληροφοριών σχετικά µε την παραχάραξη και την
κιβδηλεία του ευρώ από την ΕΚΤ, τη δηµιουργία, σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, ενός Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονι-
κού Κέντρου (ΕΤΕΚ) για την τεχνική ανάλυση και την ταξι-
νόµηση των κίβδηλων κερµάτων ευρώ και, σε εθνικό επί-
πεδο, των εθνικών κέντρων ανάλυσης κερµάτων (EΚΑΚ).

(9) Το ΕΤΕΚ έχει προβλεφθεί, προσωρινά, να δηµιουργηθεί ως
χωριστή και ανεξάρτητη διοικητική οντότητα στο πλαίσιο
του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων, βάσει της ανταλλαγής
επιστολών µεταξύ του Προέδρου του Συµβουλίου και του
Γάλλου Υπουργού Οικονοµικών στις 28 Φεβρουαρίου και 9
Ιουνίου 2000· τα καθήκοντά του πρέπει να καθορισθούν
στον παρόντα κανονισµό. Το Συµβούλιο θα αποφασίσει, σε
εύθετο χρόνο, για το µελλοντικό καθεστώς και τη µόνιµη
έδρα του ΕΤΕΚ.

(10) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι τα πλαστά τραπεζο-
γραµµάτια ευρώ θα παραδίδονται για αναγνώριση στα
εθνικά κέντρα ανάλυσης — EΚΑ· τα κίβδηλα κέρµατα πρέ-
πει να παραδίδονται στα ΕΚΑΚ.

(11) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο ίδρυµα, το οποίο συµµετέχει
στην ταξινόµηση και διανοµή στο κοινό τραπεζογραµµατίων
και κερµάτων, κατ’ επάγγελµα, συµπεριλαµβανοµένων των
ιδρυµάτων η δραστηριότητα των οποίων αφορά την ανταλ-
λαγή τραπεζογραµµατίων και κερµάτων, όπως είναι τα
ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, υποχρεούνται να αποσύ-
ρουν από την κυκλοφορία και να παραδίδουν στις αρµόδιες
εθνικές αρχές τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ,
για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν επαρκείς λόγους να
πιστεύουν ότι είναι παραχαραγµένα ή κίβδηλα. Επιπλέον,
είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη θεσπίζουν
διατάξεις για την επιβολή των κυρώσεων τις οποίες κρίνουν
ενδεδειγµένες σε περίπτωση που τα προαναφερόµενα ιδρύ-
µατα δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

(12) Θα πρέπει να οργανωθεί στενή και τακτική συνεργασία
µεταξύ των αρµόδιων εθνικών αρχών, της Επιτροπής και της
ΕΚΤ προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική και
οµοιογενής προστασία του ευρώ, ιδίως όσον αφορά τις
ανταλλαγές πληροφοριών, εκτός των δεδοµένων προσωπι-
κού χαρακτήρα, τη συνεργασία και την αµοιβαία συνδροµή
µεταξύ των κοινοτικών και εθνικών αρχών, την επιστηµονική
υποστήριξη και την επαγγελµατική κατάρτιση. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη του ρόλου της ΕΚΤ σε
θέµατα προστασίας του ευρώ από την παραχάραξη και την
κιβδηλεία, θα συνεχίσει, στα πλαίσια κατάλληλης συµβου-
λευτικής επιτροπής, από κοινού µε τους βασικούς παράγο-
ντες της καταπολέµησης της παραχάραξης και της κιβδη-
λείας του ευρώ (ιδίως την ΕΚΤ, το ΕΤΕΚ, την Ευρωπόλ και
την Ιντερπόλ) την τακτική διεξαγωγή διαβουλεύσεων για τη
βελτίωση των όρων της συνολικής προστασίας του ευρώ,
βάσει νοµοθετικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της
πρόληψης και της καταπολέµησης της παραχάραξης και της
κιβδηλείας.

(13) Για να εξασφαλισθεί η ανταλλαγή επίκαιρων, ολοκληρω-
µένων και συγκρίσιµων δεδοµένων, θα πρέπει να προβλεφθεί
η συγκέντρωση, σε εθνικό επίπεδο, των στρατηγικών και
επιχειρησιακών πληροφοριών καθώς και των υποχρεώσεων
ανακοίνωσης δεδοµένων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να
προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα

µέτρα προκειµένου να επιτρέψουν στις κεντρικές υπηρεσίες
να εκτελούν την αποστολή τους σύµφωνα µε τη Σύµβαση
της Γενεύης, ώστε να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφο-
ριών µεταξύ των υπηρεσιών αυτών και των εθνικών µονάδων
της Ευρωπόλ.

(14) Ο συµπληρωµατικός χαρακτήρας των αποστολών των διά-
φορων κοινοτικών εταίρων, µε τη συνδροµή την οποία είναι
σε θέση να προσφέρει η Ευρωπόλ, σύµφωνα µε την απόφαση
του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999, πρέπει να επι-
τρέψει τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων µέσων για την
προφύλαξη του ευρώ από τις επιζήµιες επιπτώσεις των
παράνοµων δραστηριοτήτων παραχάραξης και κιβδηλείας. Η
Ευρωπόλ εκτελεί την αποστολή της, µε την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εναπόκειται στην
Ευρωπόλ και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τηρουµένων
αυστηρώς των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, να καθορί-
σουν τις µορφές συνεργασίας που τους επιτρέπουν να
ασκούν τα καθήκοντά τους, αντιστοίχως, κατά τον αποτελε-
σµατικότερο δυνατό τρόπο για τον σκοπό αυτό, πρέπει να
δοθεί προτεραιότητα στην οργάνωση στενής και τακτικής
συνεργασίας, βάσει κατάλληλων συµφωνιών που θα πρέπει
να συναφθούν µεταξύ της Ευρωπόλ και της ΕΚΤ, αφενός,
και της Ευρωπόλ και της Επιτροπής, αφετέρου, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις της Σύµβασης Ευρωπόλ.

(15) ∆εδοµένης της χρησιµοποίησης του ευρώ ως νοµίσµατος
διεθνών συναλλαγών στις τρίτες χώρες, πρέπει να προβλε-
φθεί διαρθρωµένη συνεργασία όλων των αρµόδιων φορέων
για τις περιπτώσεις παραχάραξης και κιβδηλείας στις τρίτες
χώρες.

(16) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό δεν
θίγουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών κατά την εφαρ-
µογή του εθνικού ποινικού δικαίου για την προστασία του
ευρώ κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείµενο

1. Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι ο καθορισµός
των αναγκαίων µέτρων για την κυκλοφορία των τραπεζογραµµα-
τίων και των κερµάτων ευρώ, υπό συνθήκες που να εξασφαλίζουν
την προστασία τους από δραστηριότητες παραχάραξης και κιβδη-
λείας.

2. Προς το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ως
«παραχάραξη και κιβδηλεία» νοούνται οι ακόλουθες δραστηριότη-
τες:

α) όλες οι δόλιες πράξεις κατασκευής ή αλλοίωσης τραπεζογραµ-
µατίων ή κερµάτων ευρώ, οποιοδήποτε και αν είναι το µέσο που
χρησιµοποιείται για την επίτευξη αυτού του αποτελέσµατος,

β) η δόλια θέση σε κυκλοφορία πλαστών τραπεζογραµµατίων ή
κίβδηλων κερµάτων σε ευρώ,

γ) η εισαγωγή, εξαγωγή, µεταφορά, αποδοχή ή απόκτηση πλαστών
τραπεζογραµµατίων ή κίβδηλων κερµάτων σε ευρώ µε σκοπό τη
διάθεσή τους στην κυκλοφορία εν γνώσει του ότι είναι πλαστά ή
κίβδηλα,
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δ) η δόλια πράξη κατασκευής, αποδοχής, απόκτησης ή κατοχής:

— των εργαλείων, αντικειµένων, προγραµµάτων υπολογιστών
και οιωνδήποτε άλλων µεθόδων που προορίζονται ως εκ της
φύσεώς τους για την κατασκευή πλαστών τραπεζογραµµα-
τίων ή κίβδηλων κερµάτων ευρώ ή για την αλλοίωση των
τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ

ή

— των ολογραφηµάτων ή άλλων στοιχείων που χρησιµεύουν
για την προστασία των τραπεζογραµµατίων και των κερ-
µάτων ευρώ από παραποιήσεις.

3. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται, χωρίς να θίγεται η εφαρ-
µογή του εθνικού ποινικού δικαίου για την προστασία του ευρώ
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

α) «πλαστά τραπεζογραµµάτια» και «κίβδηλα κέρµατα»: τα τραπε-
ζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ, ή αυτά που έχουν τη
µορφή τραπεζογραµµατίων ή κερµάτων ευρώ, τα οποία είναι
αποτέλεσµα δόλιας κατασκευής ή αλλοίωσης·

β) «αρµόδιες εθνικές αρχές»: οι αρχές που ορίζονται από τα κράτη
µέλη µε σκοπό:

— την αναγνώριση των πλαστών τραπεζογραµµατίων και
κίβδηλων κερµάτων,

— τη συλλογή και την ανάλυση των τεχνικών και στατιστικών
δεδοµένων σχετικά µε τα πλαστά τραπεζογραµµάτια, ιδίως
οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλοι εξουσιοδοτηµένοι
οργανισµοί,

— τη συλλογή και την ανάλυση των τεχνικών και στατιστικών
δεδοµένων σχετικά µε τα κίβδηλα κέρµατα, ιδίως τα εθνικά
νοµισµατοκοπεία, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλοι
εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί,

— τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την παραχάραξη και την
κιβδηλεία του ευρώ και την ανάλυσή τους, ιδίως οι εθνικές
κεντρικές υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 12 της Σύµ-
βασης της Γενεύης·

γ) «πιστωτικά ιδρύµατα»: τα πιστωτικά ιδρύµατα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 σηµείο 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/12/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (1),

δ) «τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα»: τα δεδοµένα που επιτρέ-
πουν την αναγνώριση πλαστών τραπεζογραµµατίων ή κίβδηλων
κερµάτων (τεχνική περιγραφή του τύπου της παραχάραξης ή
κιβδηλείας) καθώς και τα δεδοµένα σχετικά µε τον αριθµό των
πλαστών τραπεζογραµµατίων και κίβδηλων κερµάτων, ανάλογα
µε την προέλευσή τους, ιδίως τη γεωγραφική·

ε) «Σύµβαση της Γενεύης»: η ∆ιεθνής Σύµβαση προς καταστολή
της παραχάραξης και κιβδηλείας που υπεγράφη στη Γενεύη
στις 20 Απριλίου 1929 (2)·

στ) «Σύµβαση Ευρωπόλ»: η Σύµβαση της 26ης Ιουλίου 1995 για
την ίδρυση της Ευρωπόλ (3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Άρθρο 3

Συλλογή και πρόσβαση

1. Τα τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα σχετικά τα πλαστά τρα-
πεζογραµµάτια και τα κίβδηλα κέρµατα που ανακαλύπτονται στα
κράτη µέλη, συλλέγονται και καταχωρίζονται από τις αρµόδιες
εθνικές αρχές. Τα δεδοµένα αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα για αποθήκευση και επεξεργασία.

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκεντρώνει και αποθηκεύει
τα τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα για τα πλαστά τραπεζογραµµά-
τια και τα κίβδηλα κέρµατα που ανακαλύπτονται σε τρίτες χώρες.

3. Οι αρµόδιες εθνικές αρχές καθώς και η Επιτροπή, στο πλαί-
σιο των αρµοδιοτήτων της, έχουν πρόσβαση στα τεχνικά και στατι-
στικά δεδοµένα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπόλ
έχει πρόσβαση δυνάµει συµφωνίας µεταξύ αυτής και της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της
Σύµβασης Ευρωπόλ και των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει
αυτής.

Άρθρο 4

Υποχρέωση παράδοσης των πλαστών τραπεζογραµµατίων για
αναγνώριση

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ή ιδρύουν, σε συµφωνία µε την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα Kέντρο Eθνικής Aνάλυσης (ΚΕΑ)
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική.

2. Οι αρµόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν στο ΚΕΑ να εξετάζει
τραπεζογραµµάτια, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλα-
στά, και υποβάλλουν αµελλητί για ανάλυση και αναγνώριση τα
απαραίτητα δείγµατα που ζήτησε το ΚΕΑ από κάθε τύπο τραπεζο-
γραµµατίου ύποπτου ως πλαστού, καθώς και τα τεχνικά και στατι-
στικά δεδοµένα που διαθέτουν. Το ΚΕΑ διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα κάθε νέο τύπο τραπεζογραµµατίου ύποπτου ως
πλαστού, το οποίο ανταποκρίνεται στα κριτήρια τα οποία έχει
θεσπίσει η ΕΚΤ.

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 θα εφαρµόζεται κατά τρόπο
ώστε να µην εµποδίζει τη χρήση και τη διατήρηση των ύποπτων ως
πλαστών τραπεζογραµµατίων, ως αποδεικτικών στοιχείων, στα πλαί-
σια ποινικών διαδικασιών.

4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει το σχετικό
τελικό αποτέλεσµα της ανάλυσης και της ταξινόµησης κάθε νέου
τύπου πλαστού τραπεζογραµµατίου στις αρµόδιες εθνικές αρχές
και στην Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει το αποτέλεσµα αυτό στην
Ευρωπόλ, δυνάµει της συµφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 3,
παράγραφος 3.

(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37).

(2) Κοινωνία των Εθνών, σειρά Συνθηκών αριθ. 2623 (1931), σ. 372. (3) ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 2.
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Άρθρο 5

Υποχρέωση παράδοσης των κίβδηλων κερµάτων προς
αναγνώριση

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ή ιδρύουν ένα Eθνικό Kέντρο Aνά-
λυσης Κερµάτων (ΕΚΑΚ) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και
πρακτική.

2. Οι αρµόδιες εθνικές αρχές επιτρέπουν στο ΕΚΑΚ να εξετάζει
τα ύποπτα ως κίβδηλα κέρµατα και υποβάλλουν αµελλητί προς
ανάλυση και αναγνώριση τα αναγκαία δείγµατα που ζήτησε το
ΕΚΑΚ από κάθε τύπο κέρµατος ύποπτου ως κίβδηλου, καθώς και
τα τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα τα οποία διαθέτουν. Το ΕΚΑΚ
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστηµονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ),
κάθε νέο τύπο κέρµατος ύποπτου ως κίβδηλου που ανταποκρίνεται
στα κριτήρια που έχει αυτό θεσπίσει· προς το σκοπό αυτό, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει στη διάθεση των ΕΚΑΚ τα
τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα που διαθέτει σχετικά µε τα
κίβδηλα κέρµατα ευρώ.

3. Η διάταξη της παραγράφου 2 θα εφαρµόζεται κατά τρόπο
ώστε να µην εµποδίζει τη χρήση και τη διατήρηση των ύποπτων ως
κίβδηλων κερµάτων, ως αποδεικτικών στοιχείων, στα πλαίσια ποι-
νικών διαδικασιών.

4. Το ΕΤΕΚ αναλύει και ταξινοµεί κάθε νέο τύπο κίβδηλων
κερµάτων ευρώ. Προς το σκοπό αυτό, το ΕΤΕΚ έχει πρόσβαση στα
τεχνικά και στατιστικά δεδοµένα τα οποία είναι αποθηκευµένα στην
ΕΚΤ όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα σε ευρώ. Το ΕΤΕΚ ανακοινώ-
νει το σχετικό τελικό αποτέλεσµα της ανάλυσής του στις αρµόδιες
εθνικές αρχές, καθώς και στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα, σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές
τους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει το αποτέλεσµα
αυτό στην Ευρωπόλ, δυνάµει της συµφωνίας που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων

1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ίδρυµα
µετέχει κατ’ επάγγελµα στην ταξινόµηση και στη διανοµή στο κοινό
τραπεζογραµµατίων και κερµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ιδρυ-
µάτων η δραστηριότητα των οποίων αφορά την ανταλλαγή τραπε-
ζογραµµατίων ή κερµάτων διαφορετικών νοµισµάτων, όπως είναι τα
ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, 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 κίδβηλα και τα παραδί-
δουν αµελλητί στις αρµόδιες εθνικές αρχές.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 ιδρύµατα, τα
οποία δεν εκπληρώνουν τις αναφερόµενες στην εν λόγω παράγραφο
υποχρεώσεις, υπόκεινται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και απο-
τρεπτικές κυρώσεις.

3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν, πριν από την 1η Ιανουαρίου
2002, τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου τις ανακοινώνουν αµέσως
στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ

Άρθρο 7

Συνεργασία για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη
και την κιβδηλεία

1. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική προστασία
του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, τα κράτη µέλη, η
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεργάζονται, αφε-
νός, µεταξύ τους και, αφετέρου, µε την Ευρωπόλ, σύµφωνα µε τη
Σύµβαση Ευρωπόλ και µε τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει
αυτής. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα θα διαπραγµατευθούν µε την Ευρωπόλ, µε σκοπό να
συναφθεί, εν ευθέτω χρόνω, συµφωνία.

2. Ειδικότερα, οι εθνικές αρµόδιες αρχές, η Επιτροπή και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των αντίστοιχων
καθηκόντων τους, συνεργάζονται:

— µε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την πρόληψη της παρα-
χάραξης και της κιβδηλείας και για την καταπολέµηση της
θέσης σε κυκλοφορία πλαστών τραπεζογραµµατίων και
κίβδηλων κερµάτων,

— µε την τακτική ενηµέρωσή τους όσον αφορά τις επιπτώσεις της
παραχάραξης και της κιβδηλείας για τους σκοπούς στρατηγικής
ανάλυσης,

— µε την αµοιβαία συνδροµή στον τοµέα της πρόληψης της
παραχάραξης και της κιβδηλείας και της καταπολέµησης της
θέσης σε κυκλοφορία πλαστών τραπεζογραµµατίων και
κίβδηλων κερµάτων, η οποία περιλαµβάνει ιδίως επιστηµονική
υποστήριξη και κατάρτιση µε την υλικοτεχνική στήριξη των
κρατών µελών.

3. Στα πλαίσια της αµοιβαίας συνδροµής, οι εθνικές κεντρικές
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 της Σύµβασης της
Γενεύης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται,
η Επιτροπή, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους και
µε την επιφύλαξη του ρόλου της Ευρωπόλ, προβλέπουν σύστηµα
διαβίβασης µηνυµάτων σχετικά µε τα τεχνικά δεδοµένα (σύστηµα
έγκαιρης ειδοποίησης).

Άρθρο 8

Συγκέντρωση των πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σε εθνικό
επίπεδο σχετικά µε τις περιπτώσεις παραχάραξης και κιβδηλείας,
από την πρώτη ήδη διαπίστωσή τους, ανακοινώνονται στην εθνική
κεντρική υπηρεσία προκειµένου να διαβιβασθούν στην Ευρωπόλ
µέσω της εθνικής µονάδας της Ευρωπόλ.

2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις προκειµέ-
νου να εξασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της
εθνικής κεντρικής υπηρεσίας και της εθνικής µονάδας της Ευρω-
πόλ.
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Άρθρο 9

Εξωτερικές σχέσεις

1. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε τις τρίτες
χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς, σε στενή συνεννόηση µε την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν την πρόληψη των παρά-
νοµων δραστηριοτήτων και οι οποίες περιέχονται στις συµφωνίες
συνεργασίας και συνδέσεως καθώς και στις προενταξιακές συµφω-
νίες, την αναγκαία συνδροµή για την πρόληψη και την καταπο-
λέµηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας του ευρώ.

2. Το Συµβούλιο µεριµνά ώστε στις συµφωνίες συνεργασίας και
συνδέσεως, καθώς και στις προενταξιακές συµφωνίες µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των τρίτων χωρών, να περιλαµβάνονται
διατάξεις που επιτρέπουν την εφαρµογή του άρθρου 3 παράγρα-
φος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Αρµόδιες εθνικές αρχές

1. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα και στην Επιτροπή κατάλογο των αρµόδιων εθνικών αρχών
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β).

2. Οι κατάλογοι δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Μη εγκεκριµένα τραπεζογραµµάτια

Εφόσον είναι δυνατόν, οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7, 8 και 9
εφαρµόζονται στα εκφρασµένα σε ευρώ τραπεζογραµµάτια, τα
οποία έχουν παραχθεί µε τη χρήση νόµιµων εγκαταστάσεων ή
νόµιµων υλικών κατά παράβαση των διατάξεων δυνάµει των οποίων
οι αρµόδιες αρχές µπορούν να εκδίδουν το νόµισµα, ή έχουν τεθεί
σε κυκλοφορία κατά παράβαση των όρων βάσει των οποίων οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να θέτουν σε κυκλοφορία το νόµισµα και
χωρίς τη συµφωνία των αρχών αυτών.

Άρθρο 12

Εφαρµογή

Τα άρθρα 1 έως 11 επιφέρουν τα αποτελέσµατά τους σε εκείνα τα
κράτη µέλη τα οποία υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002. Ωστόσο, εφαρµόζεται
από τη δηµοσίευσή του για τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα
που δεν έχουν εκδοθεί ακόµη, αλλά προορίζονται προς έκδοση.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος, σύµφωνα µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Λουξεµβούργο, 28 Ιουνίου 2001.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. ROSENGREN


