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►C1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 7ης Ιουλίου 1998
σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν τα τραπεζογραµµάτια ευρώ όπως τροποποιήθηκε
στις 26 Αυγούστου 1999 ◄
(ΕΚΤ/1999/3)
(1999/656/ΕΚ)
(ΕΕ L 258 της 5.10.1999, σ. 32)
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►M1 Απόφαση EKT/2001/7 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
30ής Αυγούστου 2001

L 233

55

31.8.2001

►M2 Κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
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▼B
►C1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

της 7ης Ιουλίου 1998
σχετικά µε ορισµένες διατάξεις που αφορούν τα τραπεζογραµµάτια
ευρώ όπως τροποποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1999 ◄
(ΕΚΤ/1999/3)
(1999/656/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής
καλούµενη «συνθήκη»), και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 1,
τα άρθρα 12.1, 14.3 και 16 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής καλούµενου «καταστατικό»),
την απόφαση ΕΚΤ/1998/6 της ΕΚΤ της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά
µε τις ονοµαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή,
την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραµµατίων
ευρώ (1), όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της ΕΚΤ της
26ης Αυγούστου 1999 (ΕΚΤ/1999/2) (2) (εφεξής καλούµενη
«απόφαση ΕΚΤ/1998/6 της ΕΚΤ»),
Εκτιµώντας:
(1)

ότι το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας των σχεδίων των
τραπεζογραµµατίων ευρώ µεταβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό
Ίδρυµα (ΕΝΙ)· ότι η διαχείριση και η τήρηση αυτού του
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας πρέπει να διασφαλίζεται, µεταξύ άλλων, σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη,
σύµφωνα µε τα µεµονωµένα εθνικά νοµικά τους συστήµατα
και ότι η κατάσταση αυτή δικαιολογεί την ανάθεση
τέτοιων αρµοδιοτήτων στις εθνικές κεντρικές τράπεζες
(ΕθνΚΤ)·

(2)

ότι, προκειµένου να αυξηθεί η προστασία των τραπεζογραµµατίων ευρώ έναντι της παραχάραξης, συνιστάται η
ίδρυση κέντρου ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων
(ΚΑΠΤ), στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι πόροι των
ΕθνΚΤ των συµµετεχόντων κρατών µελών και της ΕΚΤ
και για το οποίο θα απαιτηθεί η θέσπιση συγκεκριµένων
κανόνων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)·

(3)

ότι, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού για τις αποφάσεις που λαµβάνει η ΕΚΤ
σχετικά µε την απόσυρση τύπων ή σειρών τραπεζογραµµατίων, κρίνεται απαραίτητη, εκτός από την επίσηµη
δηµοσίευση των εν λόγω αποφάσεων από την ΕΚΤ στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η
ανακοίνωσή τους στα εθνικά µέσα ενηµέρωσης και η
ανάθεση αυτού του καθήκοντος στις ΕθνΚΤ·

(4)

ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού,
οι κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του κοινοτικού δικαίου,

(1) ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 36.
(2) Βλέπε σελίδα 29 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας
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▼B
ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

▼M2
▼B
Άρθρο 3
Κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων και βάση δεδοµένων για πλαστά νοµίσµατα
1.
Η σύσταση και η διαχείριση του κέντρου ανάλυσης
πλαστών τραπεζογραµµατίων (ΚΑΠΤ) και της βάσης δεδοµένων
για πλαστά νοµίσµατα (Β∆ΠΝ) του ΕΣΚΤ πραγµατοποιούνται
υπό την αιγίδα της ΕΚΤ. Η σύσταση του ΚΑΠΤ αποβλέπει στη
συγκέντρωση των τεχνικών αναλύσεων και των δεδοµένων που
αφορούν την παραχάραξη τραπεζογραµµατίων ευρώ που έχουν
εκδώσει η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ. Όλα τα τεχνικής και στατιστικής
φύσεως δεδοµένα σχετικά µε την παραχάραξη τραπεζογραµµατίων ευρώ αποθηκεύονται κεντρικά στη Β∆ΠΝ.
2.
Ο τόπος εγκατάστασης του ΚΑΠΤ και της Β∆ΠΝ είναι η
Φραγκφούρτη. Το διοικητικό συµβούλιο διορίζει το διευθυντή
του ΚΑΠΤ, εγκρίνει τον προϋπολογισµό του, οργανώνει τη
στελέχωσή του και εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους.
3.
Με την επιφύλαξη νοµικών περιορισµών, οι ΕθνΚΤ παρέχουν στο ΚΑΠΤ τα πρωτότυπα των νέων τύπων πλαστών
τραπεζογραµµατίων ευρώ που έχουν στην κατοχή τους, για τους
σκοπούς της τεχνικής εξέτασης και της κεντρικής ταξινόµησης.
Η προκαταρκτική εκτίµηση για το αν ένα συγκεκριµένο πλαστό
τραπεζογραµµάτιο ανήκει σε ήδη ταξινοµηµένο τύπο ή σε νέα
κατηγορία γίνεται από τις ΕθνΚΤ.
4.
Όλα τα τεχνικής φύσεως δεδοµένα της Β∆ΠΝ είναι στη
διάθεση της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ των συµµετεχόντων κρατών
µελών. Το ΚΑΠΤ συνεργάζεται, ανάλογα µε την περίπτωση, µε
τις αστυνοµικές δυνάµεις των συµµετεχόντων κρατών µελών, µε
την Europol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους αντίστοιχους
τοµείς ειδικών γνώσεων. Μεµονωµένα µέλη του προσωπικού του
ΚΑΠΤ δύνανται, όταν αυτό ζητείται, να προσέρχονται ενώπιον
δικαστικών αρχών, προκειµένου να παράσχουν ειδικές τεχνικές
γνώσεις σε υποθέσεις παραχάραξης. Οποιεσδήποτε επαφές του
ΚΑΠΤ µε µεµονωµένες εθνικές αρχές πραγµατοποιούνται από
κοινού µε την αντίστοιχη ΕθνΚΤ.
▼M2
▼B
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις εθνικές
κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών µελών και έχει
άµεση ισχύ.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

