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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 5ης Ιουλίου 2006
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε δύο προτάσεις απόφασης
του Συµβουλίου σχετικά µε το πρόγραµµα δράσης στον τοµέα των ανταλλαγών, της συνδροµής και της
κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραµµα «Pericles»)
(CON/2006/35)
(2006/C 163/06)
Εισαγωγή και νοµική βάση
Στις 12 Ιουνίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτηµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη διατύπωση γνώµης σχετικά µε δύο προτάσεις µέτρων: µια πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου
που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα των
ανταλλαγών, της συνδροµής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την
κιβδηλεία (πρόγραµµα «Pericles») και µια πρόταση για απόφαση του Συµβουλίου που επεκτείνει στα µη συµµετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη µέλη την εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου που τροποποιεί και επεκτείνει
την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον τοµέα των ανταλλαγών, της συνδροµής
και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραµµα
«Pericles») (1).
Η αρµοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώµης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. H παρούσα γνώµη εκδόθηκε από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε
το άρθρο 17.5 πρώτη περίοδος του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1. Γενικές παρατηρήσεις
Η καταπολέµηση της παραχάραξης του ευρώ έχει µεγάλη σηµασία για την εµπιστοσύνη των πολιτών στο ενιαίο
νόµισµα. Η ΕΚΤ, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων µέσα στην
Κοινότητα, συµµετέχει ενεργά σ' αυτή την προσπάθεια. Συγκεκριµένα, η ΕΚΤ εκπονεί σχέδια τραπεζογραµµατίων
και αναπτύσσει προηγµένα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους σκοπούς της παραγωγής τραπεζογραµµατίων ευρώ,
ούτως ώστε ειδικοί και µη να είναι σε θέση να διακρίνουν τα γνήσια τραπεζογραµµάτια από τα πλαστά. Επιπλέον,
η ΕΚΤ αναλύει νέους τύπους παραχάραξης στο οικείο κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων (ΚΑΠΤ) και
χρησιµοποιεί τη γνώση που αποκτά, µε σκοπό την παροχή καλύτερων συµβουλών προς τις αρχές επιβολής του
νόµου και την ενίσχυση των χαρακτηριστικών των µελλοντικών τραπεζογραµµατίων. Το ΚΑΠΤ συντονίζει τη
διάδοση όλων των γνωστών τεχνικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε τα πλαστά ευρώ σε κάθε ενδιαφερόµενο. Η ΕΚΤ υποστηρίζει ένθερµα το πρόγραµµα Pericles ως χρήσιµη συµβολή στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν η ΕΚΤ, η Εuropol και οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο της καταπολέµησης της παραχάραξης του ευρώ.

2. Ειδικές παρατηρήσεις
Η ΕΚΤ επιθυµεί να διατυπώσει δύο ειδικότερες παρατηρήσεις επί της προτεινόµενης νοµοθεσίας, που συνάδουν µε
κάποιες από τις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει στη γνώµη CON/2005/22 της 21ης Ιουνίου 2005 (2) σχετικά
µε την παράταση του χρονικού και υλικού πεδίου εφαρµογής του προγράµµατος Pericles.
(1) Αµφότερες οι προτάσεις 2006/0078(CNS) και 2006/0079(CNS) περιέχονται στο COM(2006) 243 τελικό.
(2) ΕΕ C 161 της 1.7.2005, σ. 11.
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2.1 ∆ιάρκεια της προτεινόµενης παράτασης
Είναι σηµαντικό για την κοινοτική νοµοθεσία να διασφαλιστεί ότι η παράταση του προγράµµατος Pericles
εναρµονίζεται επαρκώς µε το χρονικό πλαίσιο i) της εισαγωγής του ευρώ στα νέα κράτη µέλη και ii) της
έκδοσης της δεύτερης σειράς τραπεζογραµµατίων ευρώ. Η ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι η παράταση έως την 31η
∆εκεµβρίου 2013 θα µπορούσε να εξασφαλίσει την εν λόγω εναρµόνιση.
2.2 Συµµετοχή της ΕΚΤ και της Europol σε αποφάσεις χρηµατοδότησης κατά το πρόγραµµα Pericles
Προς αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, διασφάλιση της συνοχής και συµπληρωµατικότητας των δραστηριοτήτων
που καταλαµβάνει το πρόγραµµα Pericles και αξιοποίηση της εξειδικευµένης γνώσης της ΕΚΤ στον τοµέα
αυτό, θα ήταν επωφελής η από κοινού εξέταση, από την Επιτροπή, την ΕΚΤ και τη Europol, πρωτοβουλιών
που θα χρηµατοδοτούνται βάσει του προγράµµατος Pericles, καθώς και η υποχρεωτική διαβούλευση µε τα
δύο τελευταία όργανα και η δέουσα λήψη υπόψη των απόψεών τους στην απόφαση που αφορά την επιλογή,
στο πλαίσιο της διευθύνουσας οµάδας που έχουν ήδη συγκροτήσει µε σκοπό την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής κατά της παραχάραξης του ευρώ.
3. Πρόταση διατύπωσης
Πέραν των παραπάνω υποδείξεων, στο παράρτηµα περιέχεται και µία πρόταση διατύπωσης.
Φρανκφούρτη, 5 Ιουλίου 2006.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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Προτάσεις διατύπωσης

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή (1)

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (2)

Τροποποίηση 1
Άρθρο 1 της πρότασης 2006/0078(CNS)
[∆εν υφίσταται κείµενο]

Η αιτιολογική σκέψη 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
Η Επιτροπή προβαίνει, υπό την επιφύλαξη του ρόλου που
ανατίθεται στην ΕΚΤ και στη διευθύνουσα οµάδα που
έχουν συγκροτήσει η Επιτροπή, η ΕΚΤ και η Eυρωπόλ
στον τοµέα της προστασίας του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, σε όλες τις διαβουλεύσεις που
αφορούν την αξιολόγηση των αναγκών για την προστασία
του ευρώ µε τους κυριότερους ενδιαφερόµενους
παράγοντες (ιδίως τις αρµόδιες εθνικές αρχές που
ορίζονται από τα κράτη µέλη, την ΕΚΤ και την Ευρωπόλ)
στα πλαίσια της αρµόδιας συµβουλευτικής επιτροπής που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 της
28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του ευρώ από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία (3), ιδίως σε θέµατα ανταλλαγών, συνδροµής και κατάρτισης για την εφαρµογή του
παρόντος προγράµµατος.
Αιτιολογική βάση — Βλέπε παράγραφο 2.2 της γνώµης
Τροποποίηση 2
Άρθρο 1 της πρότασης 2006/0078(CNS)

[∆εν υφίσταται κείµενο]

Η επόµενη πρόταση προστίθεται στη δεύτερη υποπαράγραφο του άρθρου 5 παράγραφος 1:
Οι τελευταίες απαιτείται να διατυπώνουν τις απόψεις
τους προκειµένου αυτές να λαµβάνονται δεόντως υπόψη
στην επιλογή, κατά τους όρους του άρθρου 12 παράγραφος 2, των σχεδίων που υποβάλλουν τα κράτη µέλη ή
που προκύπτουν από πρωτοβουλία της Επιτροπής.
Αιτιολογική βάση — Βλέπε παράγραφο 2.2 της γνώµης

(1) Οι πλάγιοι χαρακτήρες στο κυρίως κείµενο αφορούν τα σηµεία του κειµένου, τη διαγραφή των οποίων προτείνει η ΕΚΤ.
(2) Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείµενο αφορούν τα σηµεία του κειµένου, την προσθήκη των οποίων προτείνει η ΕΚΤ.
(3) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6.
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