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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ και τη διαχείριση των
κερµάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

Πλαίσιο της πρότασης

• Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης
Ο στόχος της παρούσας πρότασης κανονισµού είναι να καθορίσει διαδικασίες όσον αφορά
την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερµάτων ευρώ
που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία.
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 1338/2001 του Συµβουλίου καθορίζει τα αναγκαία µέτρα για την
προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία1. Μεταξύ άλλων διατάξεων,
προβλέπει την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων και ορισµένων άλλων οικονοµικών
παραγόντων, όπως οι µεταφορείς χρηµάτων, να ελέγχουν τη γνησιότητα των
τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ τα οποία έχουν λάβει και τα οποία προτίθενται
να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία και να φροντίζουν ώστε να ανιχνεύονται τα πλαστά και
κίβδηλα.
Η εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ βασίζεται µέχρι σήµερα στις πρακτικές
που αναφέρονται στη σύσταση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2005, για την εξακρίβωση της
γνησιότητας των κερµάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερµάτων ευρώ που είναι
ακατάλληλα για κυκλοφορία2. Η πρόταση κανονισµού αποτελεί τη δεσµευτική νοµική πράξη
που είναι επί του παρόντος απαραίτητη για την εφαρµογή κοινής µεθόδου εξακρίβωσης της
γνησιότητας των κερµάτων ευρώ που θα εφαρµόζεται από τα σχετικά ιδρύµατα και για την
καθιέρωση των απαραίτητων ελέγχων από τα κράτη µέλη.
• Γενικό πλαίσιο
i)

Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ

Η παραχάραξη και η κιβδηλεία των κερµάτων ευρώ αποτελεί σηµαντική απειλή, κυρίως για
τα κέρµατα υψηλής ονοµαστικής αξίας. Προκειµένου να καταστούν τα κέρµατα ευρώ
ασφαλέστερα για τους χρήστες τους, πρέπει να ελέγχεται τακτικά η γνησιότητα των
κερµάτων που κυκλοφορούν κατά τρόπον ώστε να εντοπίζονται τα πλαστά και κίβδηλα
κέρµατα και να αποσύρονται από την κυκλοφορία. Παρόµοια υποχρέωση προβλέπεται ρητά
στον κανονισµό αριθ. 1338/2001 του Συµβουλίου µε την τροποποίηση της 18ης ∆εκεµβρίου
2008. Ο µεγάλος αριθµός κρατών µελών που θέσπισαν διαδικασίες εξακρίβωσης της
γνησιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύστασης της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2005
οδήγησε σε πιο γενική αποδοχή των αποτελεσµατικών µεθόδων για την ανίχνευση των
κίβδηλων κερµάτων.
Εντούτοις, συνεχίζουν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον
αφορά το επίπεδο εφαρµογής των µεθόδων εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερµάτων. Η
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Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1338/2001 του Συµβουλίου 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.
Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 44/2009 του Συµβουλίου, ΕΕ
L17 της 22.1.2009, σ. 1.
ΕΕ L184 της 15.7.2005, σ. 60.
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απουσία κοινού δεσµευτικού πλαισίου για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων
µπορεί, σε ορισµένα κράτη µέλη, να αποτελεί τροχοπέδη για τα σχετικά ιδρύµατα όσον
αφορά την ενεργό αναζήτηση πλαστών νοµισµάτων. Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί διαφορές
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το βαθµό προστασίας του νοµίσµατος.
Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, η παρούσα πρόταση στοχεύει να εξασφαλίσει την
αποτελεσµατική εφαρµογή, στο σύνολο της ζώνης ευρώ, κοινών διαδικασιών εξακρίβωσης
της γνησιότητας των κυκλοφορούντων κερµάτων ευρώ και µηχανισµών ελέγχου των εν λόγω
διαδικασιών εκ µέρους των αρχών.
ii)

Κέρµατα ευρώ ακατάλληλα για κυκλοφορία

Μόνο τα γνήσια κέρµατα ευρώ πρέπει να τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας εξακρίβωσης της γνησιότητας. Κατά συνέπεια, όλα τα άλλα αντικείµενα
πρέπει να απορρίπτονται, κυρίως, τα πλαστά κέρµατα και τα γνήσια κέρµατα ευρώ που έχουν
καταστεί ακατάλληλα για κυκλοφορία. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να προβλεφθεί
εξίσου η διαχείριση αυτών των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων ευρώ. Τα κέρµατα
ευρώ µπορούν να καταστούν ακατάλληλα για κυκλοφορία λόγω µακράς χρήσης, ατυχήµατος
ή φθοράς. Η κυκλοφορία κερµάτων αυτού του είδους καθιστά δυσχερή τη χρήση τους,
κυρίως στις µηχανές που λειτουργούν µε κέρµατα και µπορεί να δηµιουργεί σύγχυση στους
χρήστες ως προς τη γνησιότητά τους. Η απόσυρση τους από την κυκλοφορία είναι, κατά
συνέπεια, απαραίτητη. Εποµένως, η διαδικασία που συνδέεται µε την απόσυρση αυτών των
κερµάτων θεωρείται σχετική µε τις διαδικασίες που στοχεύουν να προστατεύσουν τα κέρµατα
ευρώ από την απάτη και την παραχάραξη.
Η ανάγκη κοινών κανόνων για την διαχείριση κερµάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για
κυκλοφορία προκύπτει εξίσου από τη διαφορά µεταχείρισης αυτών των κερµάτων µεταξύ
των διαφόρων κρατών µελών, η οποία αποτελεί πηγή νοθεύσεων. Πράγµατι, παρά την
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της προαναφερόµενης σύστασης της Επιτροπής, οι
κανόνες και οι προϋποθέσεις συνεχίζουν να διαφέρουν µεταξύ των κρατών µελών και, σε
ορισµένες περιπτώσεις, οι κανόνες αυτοί είναι ανύπαρκτοι. Τέλος, πρέπει εξίσου να
κατοχυρωθεί ότι τα ακατάλληλα κέρµατα που αποσύρονται από την κυκλοφορία
καταστρέφονται, έτσι ώστε να µην αποτελέσουν το αντικείµενο απάτης.
2.

∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους και εκτίµηση επιπτώσεων

Η ανάγκη κοινών δεσµευτικών κανόνων για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων
ευρώ και τον εντοπισµό των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων ευρώ τονίστηκε στο
πλαίσιο της αξιολόγησης της προαναφερόµενης σύστασης της Επιτροπής, που διεξήχθη
σύµφωνα µε το άρθρο της 12. Αυτή η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τα
κράτη µέλη, τα οποία υποστήριξαν ευρέως τις προτεινόµενες διατάξεις. Για τους σκοπούς της
αξιολόγησης, διοργανώθηκαν εργαστήρια και συσκέψεις όπου συµµετείχαν εξίσου
εκπρόσωποι του ιδιωτικού τοµέα.
Τα προτεινόµενα µέτρα σχεδιάστηκαν κατά τρόπο ώστε να µη δηµιουργούν διαταραχές στη
λειτουργία των σχετικών ιδρυµάτων. Ιδιαίτερα, προτείνεται να πραγµατοποιείται η
εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ µε τη βοήθεια των κατάλληλων
µηχανηµάτων ή από εξειδικευµένο προσωπικό. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι κύριοι ενδιαφερόµενοι
φορείς, δηλαδή οι εταιρείες µεταφοράς χρηµάτων, διέθεταν ήδη υψηλής αποδοτικότητας
µηχανές, οι οποίες είτε είναι ήδη προσαρµοσµένες ώστε να ανιχνεύουν τα πλαστά κέρµατα
είτε µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ιδρύµατα
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χρησιµοποιούν µεθόδους εξακρίβωσης της γνησιότητας µε το χέρι, το συγκεκριµένο
προσωπικό (ταµίες) έχει κανονικά λάβει την απαραίτητη κατάρτιση.
Κατά συνέπεια, χρησιµοποιώντας ήδη υπάρχουσες διαδικασίες και συσκευές για τη διαλογή
των κερµάτων, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί η εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων
ευρώ χωρίς να διαταραχθεί ο κύκλος των πληρωµών σε µετρητά και χωρίς να απαιτούνται
σηµαντικές επενδύσεις.
3.

Νοµικά στοιχεία της πρότασης

• Σύνοψη των προτεινόµενων µέτρων
Οι προτεινόµενες διαδικασίες βασίζονται στις πρακτικές που αναφέρονται στη σύσταση της
Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2005, για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ
και τη διαχείριση των κερµάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία3 και λαµβάνουν
υπόψη την αξιολόγηση της λειτουργίας της.
Η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε:
i)

την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ

Τα σχετικά ιδρύµατα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η εξακρίβωση της γνησιότητας
των κερµάτων ευρώ πραγµατοποιείται είτε µέσω συσκευών ικανών να ανιχνεύσουν
τα πλαστά κέρµατα είτε µε το χέρι, µέσω ειδικευµένου προσωπικού. Οι συσκευές
επισήµανσης των κίβδηλων νοµισµάτων πρέπει να ρυθµίζονται βάσει δοκιµασίας
ανίχνευσης, οι λεπτοµέρειες της οποίας καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και
Επιστηµονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ). ∆υνατότητες ελέγχου αυτών των συσκευών
προσφέρονται στα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερµάτων καθώς και στο ΕΤΕΚ και η
Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των συσκευών που έχουν περάσει επιτυχώς τον
έλεγχο. Τα κράτη µέλη είναι επιφορτισµένα µε την εποπτεία της λειτουργίας του
συστήµατος εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ.
ii)

την διαχείριση των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων ευρώ

Τα κράτη µέλη αποσύρουν από την κυκλοφορία όχι µόνο τα κίβδηλα κέρµατα αλλά
εξίσου τα γνήσια κέρµατα ευρώ, τα οποία έχουν καταστεί ακατάλληλα για την
κυκλοφορία. Επιστρέφουν την αξία των κερµάτων που έχουν καταστεί ακατάλληλα
λόγω µακράς κυκλοφορίας ή ατυχήµατος αλλά µπορούν να αρνηθούν να
επιστρέψουν την αξία των κερµάτων που κατέστησαν ακατάλληλα λόγω χειρισµών.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες στα κράτη µέλη επιβάλλουν εισφορά 5% επί της αξίας των
ακατάλληλων κερµάτων που επιστρέφονται, αλλά µπορούν να προτείνουν µεγάλης
έκτασης απαλλαγές για τις εταιρείες που συνεργάζονται στενά µε τις αρχές
προκειµένου να αποσυρθούν από την αγορά τα κίβδηλα και τα ακατάλληλα
κέρµατα. Θα απαιτείται ειδική συσκευασία για τις επιστροφές και τα κράτη µέλη θα
καταστρέφουν τα ακατάλληλα κέρµατα που αποσύρονται από την κυκλοφορία.
Προβλέπονται διατάξεις σχετικά µε την υποβολή εκθέσεων και την επικοινωνία, προκειµένου
να δοθεί στα κράτη µέλη συνολική εικόνα της σχετικής δραστηριότητας.
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Οι προτεινόµενες διαδικασίες για τα κέρµατα ευρώ είναι συµπληρωµατικές µε εκείνες που
προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά την ανίχνευση
πλαστογραφηµένων τραπεζογραµµατίων ευρώ και τη διαλογή τους.
Οι προτεινόµενες διατάξεις απευθύνονται στα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως
ενιαίο νόµισµα, δεδοµένου ότι µέθοδοι εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ, σε
λιγότερο πλήρη µορφή, έχουν ήδη θεσπιστεί για τα κράτη µέλη που δεν ανήκουν στην ζώνη
ευρώ στον τροποποιηµένο κανονισµό 1338/2001.
• Νοµική βάση
Το άρθρο 123 παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και,
ειδικότερα, η τρίτη φράση της παραγράφου αποτελεί την νοµική βάση.
• Αρχή της επικουρικότητας
Ενώ το άρθρο 106 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ αναθέτει την ευθύνη της έκδοσης
κερµάτων στα κράτη µέλη, σε κοινοτικό επίπεδο έχουν ληφθεί µέτρα κοινής εφαρµογής στα
κράτη µέλη που έχουν το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα, τα οποία λαµβάνονται εν γένει από το
Συµβούλιο. Αυτά τα µέτρα αφορούν είτε την εναρµόνιση της ονοµαστικής αξίας και των
τεχνικών προδιαγραφών, βάσει του άρθρου 106 παράγραφος 2, είτε, συχνότερα, την
προστασία του ευρώ, βάσει του άρθρου 123 παράγραφος 4 τρίτη φράση. Κυρίως όσον αφορά
τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ, η ανάγκη λήψης µέτρων σε κοινοτικό επίπεδο οδήγησε στην
έκδοση της απόφασης 2003/861/EC4 του Συµβουλίου µε την οποία τα κράτη µέλη αναθέτουν
στην Επιτροπή το συντονισµό των δραστηριοτήτων των αρµόδιων τεχνικών αρχών για την
προστασία των κερµάτων ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία.
Όσον αφορά το ιδιαίτερο ζήτηµα της εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ,
ελήφθησαν µέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη σύσταση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2005.
Βάσει της συγκεκριµένης σύστασης, ορισµένα κράτη µέλη θέσπισαν ειδική νοµοθεσία, ενώ η
πλειοψηφία των κρατών µελών εφαρµόζει τις διατάξεις της βάσει γενικών εθνικών κανόνων.
Με τη θέσπιση ρητής απαίτησης εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερµάτων στον
κανονισµό (EΚ) αριθ.1338/2001, είναι εµφανές ότι επιβάλλεται οµοιόµορφη διαδικασία
εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ. Αυτό προϋποθέτει διαδικασίες σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης5.
• Αρχή της αναλογικότητας
Η πρόταση τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. Οι διατάξεις της δεν υπερβαίνουν αυτό που
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της προστασίας των κερµάτων ευρώ από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία και της διαχείρισης των κερµάτων ευρώ που είναι
ακατάλληλα για κυκλοφορία. Εξάλλου, τα προτεινόµενα µέτρα έχουν σχεδιαστεί κατά
τρόπον ώστε να αποφεύγεται η διαταραχή της λειτουργίας των σχετικών ιδρυµάτων.
• Επιλογή των νοµικών µέσων
4
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Απόφαση του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε την ανάλυση και τη συνεργασία όσον
αφορά τα κίβδηλα κέρµατα ευρώ· ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ.44.
Οι εθνικές διατάξεις που αφορούν την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ είναι
σύµφωνες µε τους προτεινόµενους κοινούς κανόνες, επειδή βασίζονται αµφότερες στη σύσταση της
Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2005.
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Το επιλεγόµενο νοµικό µέσο, δηλαδή ο κανονισµός, είναι το πλέον κατάλληλο για να
εξασφαλίσει ότι τα κέρµατα ευρώ τυγχάνουν του ιδίου επιπέδου προστασίας από την
παραχάραξη και την κιβδηλεία σε όλη την Ένωση. Αυτό ισχύει επειδή η προτεινόµενη
µεθοδολογία είναι πολύ ειδική και χρειάζεται να είναι άµεσα εφαρµοστέα, χωρίς να
συνεπάγεται διαφορές σε εθνικό επίπεδο.
4.

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις

Η πρόταση δεν έχει καµία επίπτωση στον προϋπολογισµό της Κοινότητας.
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2009/0128 (CNS)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ και τη διαχείριση των
κερµάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 123 παράγραφος
4 τρίτη φράση,
την πρόταση της Επιτροπής6,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας7,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EΚ) 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 κιβδηλεία9 απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα και, εντός των
ορίων της δραστηριότητάς τους πληρωµών, από άλλους παρόχους υπηρεσιών
πληρωµών, καθώς και από άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στην
επεξεργασία και την παράδοση τραπεζογραµµατίων και κερµάτων στο κοινό να
εξασφαλίζουν τη γνησιότητα των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ τα οποία
εισπράττουν και προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία και να µεριµνούν για
την ανίχνευση παραχαράξεων.

(2)

Η σύσταση 2005/504/EΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2005, για την εξακρίβωση
της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερµάτων ευρώ που είναι
ακατάλληλα για κυκλοφορία10 ορίζει τις πρακτικές που ισχύουν όσον αφορά την
εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ και τη διαχείριση των ακατάλληλων
για κυκλοφορία κερµάτων ευρώ. Εντούτοις, η απουσία κοινού υποχρεωτικού πλαισίου

6

ΕΕ C της , σ. .
ΕΕ C της , σ. .
ΕΕ C της , σ. .
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. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2009,
ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 1.
ΕΕ L 184 της 15.7.2005, σ.60.

7
8
9

10
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όσον αφορά την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων καταλήγει σε
διαφορετικές πρακτικές µεταξύ των κρατών µελών και δεν µπορεί, ως εκ τούτου, να
εξασφαλιστεί η ενιαία προστασία του νοµίσµατος στο σύνολο της Κοινότητας.
(3)

Για τους σκοπούς της αποτελεσµατικής και ενιαίας εξακρίβωσης της γνησιότητας των
κερµάτων ευρώ στο σύνολο της ζώνης ευρώ, είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να
θεσπιστούν δεσµευτικοί κανόνες για την εφαρµογή κοινών διαδικασιών εξακρίβωσης
της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ που κυκλοφορούν και µηχανισµών ελέγχου
αυτών των διαδικασιών από τις εθνικές αρχές.

(4)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης της γνησιότητας, εντοπίζονται επίσης
τα γνήσια κέρµατα ευρώ που έχουν καταστεί ακατάλληλα για κυκλοφορία. Η
κυκλοφορία αυτών των κερµάτων καθιστά δυσχερέστερη τη χρήση τους, κυρίως στις
µηχανές που λειτουργούν µε κέρµατα, και µπορεί να δηµιουργεί σύγχυση στους
χρήστες ως προς τη γνησιότητά τους. Αυτά τα ακατάλληλα κέρµατα θα πρέπει ως εκ
τούτου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία. Είναι, εποµένως, απαραίτητο να
θεσπιστούν κοινοί δεσµευτικοί κανόνες για τη διαχείριση και την επιστροφή της αξίας
αυτών των ακατάλληλων γνήσιων κερµάτων ευρώ.

(5)

Για να επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισµός κατά την εφαρµογή των διαδικασιών
εξακρίβωσης της γνησιότητας, οι λεπτοµερείς απαιτήσεις όσον αφορά τον έλεγχο της
γνησιότητας των κερµάτων καθώς και τις προδιαγραφές του ελέγχου των
ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων ευρώ πρέπει να προσδιοριστούν από το
Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστηµονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ) που δηµιουργήθηκε από την
απόφαση 2005/37/EΚ της 29ης Οκτωβρίου 200411.

(6)

∆εδοµένου ότι ο στόχος πραγµατικής και οµοιόµορφης εξακρίβωσης της γνησιότητας
των κερµάτων ευρώ στο σύνολο της ζώνης ευρώ δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς
από τα κράτη µέλη, λόγω των διαφορών µεταξύ των εθνικών πρακτικών και, ως εκ
τούτου, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να
θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που προβλέπεται στο
άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή
ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει αυτό που είναι αναγκαίο
για την επίτευξη αυτών των στόχων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

11

EL

ΕΕ L 19 της 21.1.2005, σ.73.
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Κεφάλαιο I: Αντικείµενο και ορισµοί
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση
της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερµάτων ευρώ που είναι
ακατάλληλα για κυκλοφορία.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
(α)

ως «εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ», νοείται η διαδικασία
που συνίσταται στον έλεγχο της γνησιότητας και της καταλληλότητας για
κυκλοφορία των κερµάτων ευρώ·

(β)

ως «ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρµατα ευρώ», νοούνται τα γνήσια κέρµατα
ευρώ που απερρίφθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης της
γνησιότητας ή των οποίων η όψη έχει αισθητά αλλοιωθεί·

(γ)

ως «εντεταλµένη εθνική αρχή», νοείται το εθνικό κέντρο ανάλυσης κερµάτων
(ΕΚΑΚ) ή αρχή που ορίζεται από το σχετικό κράτος µέλος·

(δ)

ως «ιδρύµατα», νοούνται τα ιδρύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001.

Κεφάλαιο II: Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων
ευρώ
Άρθρο 3
Εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ
1.

EL

Τα ιδρύµατα διασφαλίζουν ότι τα κέρµατα ευρώ, τα οποία έχουν περιέλθει στην
κατοχή τους και τα οποία προτίθενται να θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία,
υποβάλλονται σε εξακρίβωση γνησιότητας. Εκπληρώνουν τη συγκεκριµένη
υποχρέωση
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(α)

κυρίως µε τη βοήθεια µηχανών επεξεργασίας κερµάτων που περιλαµβάνονται
στον κατάλογο των µηχανών επεξεργασίας κερµάτων που αναφέρεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 3· ή

(β)

µε τη βοήθεια εκπαιδευµένου προσωπικού.

2.

Μετά το πέρας της διαδικασίας εξακρίβωσης της γνησιότητας, όλα τα κίβδηλα
κέρµατα ευρώ και τα ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρµατα ευρώ διαβιβάζονται στις
εντεταλµένες εθνικές αρχές. Όσον αφορά τα ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρµατα
ευρώ, εφαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου III .

3.

∆εν επιβάλλονται τέλη επεξεργασίας ή άλλα τέλη όσον αφορά τα κίβδηλα κέρµατα
ευρώ που παραδίδονται στις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
κανονισµού (EΚ) αριθ. 1338/2001.
Άρθρο 4
Απαιτούµενος έλεγχος

1.

Τα ιδρύµατα υποβάλλουν τις µηχανές τους επεξεργασίας κερµάτων στον έλεγχο των
εντεταλµένων εθνικών αρχών ή του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονικού
Κέντρου (ΕΤΕΚ), πραγµατοποιώντας δοκιµασία ανίχνευσης. Αυτή η δοκιµασία
στοχεύει να εξασφαλίσει ότι η µηχανή επεξεργασίας κερµάτων είναι σε θέση να
απορρίψει τα γνωστά είδη κίβδηλων κερµάτων και όλα τα οµοιάζοντα µε κέρµατα
αντικείµενα τα οποία δεν συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές των γνησίων
κερµάτων ευρώ.

2.

Το ΕΤΕΚ καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της δοκιµασίας ανίχνευσης, καθώς
και τα σχετικά κατώφλια για την αποδοχή των γνησίων κερµάτων.
Άρθρο 5
Προσαρµογή των µηχανών επεξεργασίας κερµάτων

EL

1.

Προκειµένου οι κατασκευαστές µηχανών επεξεργασίας κερµάτων να µπορούν να
διαθέτουν τις απαραίτητες ενδείξεις για την προσαρµογή των µηχανών τους µε
σκοπό τον εντοπισµό των κίβδηλων κερµάτων ευρώ, µπορούν να διεξαχθούν
δοκιµαστικοί έλεγχοι σύµφωνα µε το άρθρο 4 στα ΕΚΑΚ (Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης
Κερµάτων) στο ΕΤΕΚ (Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστηµονικό Κέντρο) ή, δυνάµει
διµερών συµφωνιών, στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

2.

Εάν η µηχανή επεξεργασίας κερµάτων υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιµαστικούς
ελέγχους, καταρτίζεται συνοπτική έκθεση δοκιµών µε αποδέκτη τον κατασκευαστή
της µηχανής, αντίγραφο της οποία αποστέλλεται στο ΕΤΕΚ.

3.

Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της ενοποιηµένο κατάλογο του συνόλου
των µηχανών επεξεργασίας κερµάτων για τις οποίες το ΕΤΕΚ έλαβε ή συνέταξε
θετική και έγκυρη συνοπτική έκθεση δοκιµών.
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Άρθρο 6
Έλεγχος και λογιστικός έλεγχος από τα κράτη µέλη
1.

Τα κράτη µέλη προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους για να εξασφαλίσουν ότι
τηρούνται από τα ιδρύµατα οι υποχρεώσεις εξακρίβωσης της γνησιότητας.

2.

Κάθε έτος, τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν επιτόπου ελέγχους στα ιδρύµατα
προκειµένου να επαληθεύσουν, µέσω δοκιµασιών ανίχνευσης, την καλή λειτουργία
αντιπροσωπευτικού αριθµού µηχανών επεξεργασίας κερµάτων. Ενδεχοµένως, τα
κράτη µέλη παρέχουν τα εχέγγυα ότι το προσωπικό που καλείται να ελέγξει τη
γνησιότητα των κερµάτων ευρώ είναι δεόντως καταρτισµένο όσον αφορά την
χειροκίνητη εξακρίβωση της γνησιότητας.

3.

Ο αριθµός µηχανών που πρέπει να ελέγχονται κάθε έτος σε κάθε κράτος µέλος
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε ο όγκος κερµάτων ευρώ που αποτελούν το αντικείµενο
επεξεργασίας αυτών των µηχανών κατά τη διάρκεια του έτους να αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού σωρευτικού καθαρού όγκου κερµάτων που
εκδόθηκαν από το εν λόγω κράτος µέλος από την εισαγωγή των κερµάτων ευρώ
µέχρι τη λήξη του προηγούµενου έτους. Ο αριθµός των µηχανών που πρέπει να
ελέγχονται υπολογίζεται στη βάση του όγκου των τριών υψηλότερων ονοµαστικών
αξιών κερµάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία.

4.

Στο πλαίσιο των συγκεκριµένων ετήσιων ελέγχων, τα κράτη µέλη ελέγχουν επίσης
την ικανότητα των ιδρυµάτων να εξακριβώνουν τη γνησιότητα των κερµάτων ευρώ,
στη βάση των ακόλουθων στοιχείων:
(α)

ύπαρξη γραπτών οδηγιών και οργανωτικών διαδικασιών για τον εντοπισµό
κίβδηλων κερµάτων·

(β)

διάθεση κατάλληλων ανθρωπίνων πόρων·

(γ)

ύπαρξη γραπτού σχεδίου συντήρησης προκειµένου να διατηρηθεί το
κατάλληλο επίπεδο απόδοσης των µηχανών· και

(δ)

ύπαρξη γραπτών διαδικασιών για την παράδοση κίβδηλων κερµάτων και
άλλων αντικειµένων που προσοµοιάζουν µε κέρµατα ευρώ καθώς και
ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων ευρώ στις εντεταλµένες εθνικές
αρχές.

Κεφάλαιο III: ∆ιαχείριση κερµάτων ευρώ που είναι
ακατάλληλα για κυκλοφορία
Άρθρο 7
Απόσυρση και επιστροφή της αξίας κερµάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία

EL
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1.

Τα κράτη µέλη αποσύρουν από την κυκλοφορία τα κέρµατα ευρώ που είναι
ακατάλληλα για κυκλοφορία.

2.

Τα κράτη µέλη επιστρέφουν την αξία ή αντικαθιστούν τα κέρµατα ευρώ που έχουν
καταστεί ακατάλληλα λόγω µακροχρόνιας κυκλοφορίας ή ατυχήµατος. Τα κράτη
µέλη µπορούν να αρνηθούν την επιστροφή της αξίας των κερµάτων ευρώ που είναι
ακατάλληλα για κυκλοφορία, τα οποία έχουν αλλοιωθεί είτε εσκεµµένα είτε µέσω
µεθόδου από την οποία µπορεί εύλογα να αναµένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσµα την
αλλοίωσή τους, υπό την επιφύλαξη της επιστροφής της αξίας κερµάτων που
συλλέγονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως τα «κέρµατα που ρίπτονται στα
σιντριβάνια».

3.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, µετά την απόσυρσή τους, τα κέρµατα ευρώ που
είναι ακατάλληλα για την κυκλοφορία καταστρέφονται µέσω φυσικής και µόνιµης
παραµόρφωσης, κατά τον τρόπον ώστε να µην µπορούν να τεθούν εκ νέου στην
κυκλοφορία ή να προσκοµισθούν µε στόχο την επιστροφή της αξίας τους.
Άρθρο 8
Τέλη διεκπεραίωσης

1.

Τέλη διεκπεραίωσης ανερχόµενα στο 5% της ονοµαστικής αξίας των παραδιδόµενων
κερµάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία παρακρατώνται από την
επιστροφή της αξίας ή την αντικατάσταση των κερµάτων ευρώ. Τα τέλη
διεκπεραίωσης επαυξάνονται µε ένα συµπληρωµατικό τέλος ίσο µε το 15% της
ονοµαστικής αξίας των παραδιδόµενων κερµάτων ευρώ σε περίπτωση που ελέγχεται
το σύνολο του σάκου ή του κιβωτίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10.

2.

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν γενικές απαλλαγές από τα τέλη
διεκπεραίωσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
παραδίδουν τα κέρµατα συνεργάζονται στενά και τακτικά µε τις εντεταλµένες
εθνικές αρχές προκειµένου να αποσυρθούν από την κυκλοφορία τα κίβδηλα κέρµατα
ευρώ και τα κέρµατα ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία.

3.

Τα έξοδα µεταφοράς και συναφή έξοδα βαρύνουν το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
παραδίδει τα κέρµατα.

4.

Υπό την επιφύλαξη της προβλεπόµενης στην παράγραφο 2 απαλλαγής, µέγιστη
ποσότητα ενός χιλιογράµµου ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων ανά
ονοµαστική αξία απαλλάσσεται κάθε χρόνο από τα τέλη διεκπεραίωσης για κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραδίδει τα συγκεκριµένα κέρµατα.
Άρθρο 9
Συσκευασία των κερµάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

1.

EL

Το παραδίδον νοµικό ή φυσικό πρόσωπο πρέπει να ταξινοµεί τα κέρµατα ευρώ που
υποβάλλονται µε σκοπό την επιστροφή της αξίας τους ή την αντικατάσταση ανά
ονοµαστική αξία σε τυποποιηµένους σάκους ή κιβώτια, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
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(α)

οι σάκοι ή τα κιβώτια πρέπει να περιλαµβάνουν:

– 500 κέρµατα ονοµαστικής αξίας 2 ή 1 ευρώ,
– 1 000 κέρµατα ονοµαστικής αξίας 0,50, 0,20 και 0,10 ευρώ,
– 2 000 κέρµατα ονοµαστικής αξίας 0,05, 0,02 και 0,01 ευρώ.
– για µικρότερες ποσότητες, 100 κέρµατα κάθε ονοµαστικής αξίας·

2.

(β)

σε κάθε σάκο ή κιβώτιο πρέπει να αναγράφεται η παραδίδουσα οντότητα, η
συνολική αξία και η ονοµαστική αξία των κερµάτων, το βάρος, η ηµεροµηνία
συσκευασίας και ο αριθµός του σάκου/κιβωτίου. Η παραδίδουσα οντότητα
παρέχει κατάλογο των παραδοθέντων σάκων/κιβωτίων µε αναφορά του
περιεχοµένου τους·

(γ)

εάν η συνολική ποσότητα ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων ευρώ είναι
µικρότερη από την αναφερόµενη στο σηµείο (α) ποσότητα, τα συγκεκριµένα
κέρµατα ευρώ ταξινοµούνται ανά ονοµαστική αξία και µπορούν να
παραδίδονται σε µη τυποποιηµένη συσκευασία.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, διαφορετικές αξιώσεις, σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία τους, όσον αφορά τη συσκευασία.
Άρθρο 10
Έλεγχοι των κερµάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία

1.

2.

Τα κράτη µέλη ελέγχουν τα ακατάλληλα για κυκλοφορία κέρµατα κατά τον
ακόλουθο τρόπο:
(α)

η δηλωθείσα ποσότητα ελέγχεται µε ζύγισµα για κάθε σάκο ή κιβώτιο·

(β)

η γνησιότητα και η οπτική εµφάνιση ελέγχονται στη βάση δείγµατος που
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 10% των παραδοθέντων κερµάτων.

Αν, µετά τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων, διαπιστωθούν ανωµαλίες ή διαφορές σε
σχέση µε τις διατάξεις του άρθρου 9, ελέγχεται το σύνολο του σάκου ή του
κιβωτίου.
Άρθρο 11
Ροή πληροφοριών και επικοινωνία

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αφορούν τις αρχές που είναι αρµόδιες
για την επιστροφή της αξίας ή την αντικατάσταση των κερµάτων και ειδικές λεπτοµέρειες,
όπως οι απαιτήσεις που αφορούν τη συσκευασία και τα έξοδα, διατίθενται στους
κατάλληλους δικτυακούς τόπους και µέσω κατάλληλων δηµοσιεύσεων.
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Κεφάλαιο IV: Τελικές διατάξεις
Άρθρο 12
Υποβολή εκθέσεων και επικοινωνία
1.

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τις
δραστηριότητές τους εξακρίβωσης της γνησιότητας. Οι πληροφορίες που παρέχονται
περιλαµβάνουν τον αριθµό των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το
άρθρο 6 παράγραφος 2 και τις µηχανές επεξεργασίας κερµάτων που ελέγχθηκαν, τα
αποτελέσµατα των ελέγχων, τον όγκο των κερµάτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο
επεξεργασίας εκ µέρους αυτών των ιδρυµάτων, τον αριθµό των ύποπτων κερµάτων
ευρώ που αναλύθηκαν και τον αριθµό των ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων
ευρώ των οποίων η αξία επεστράφη.

2.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή
σχετικά µε τις εξελίξεις που αφορούν την εξακρίβωση της γνησιότητας των
κερµάτων ευρώ και τον εντοπισµό ακατάλληλων για κυκλοφορία κερµάτων ευρώ.
Άρθρο 13
Εφαρµογή

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα συµµετέχοντα κράτη µέλη που απαριθµούνται στο
παράρτηµα του κανονισµού (EΚ) αριθ. 974/1998.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.
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.
Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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