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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 4ης Ιανουαρίου 2008
κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εμπορίου της Κύπρου σχετικά με νομοσχέδιο που τροποποιεί
τους περί Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμους
(CON/2008/1)

Εισαγωγή και νομική βάση
Στις 22 Νοεμβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Υπουργείου
Εμπορίου της Κύπρου για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί
Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμους του 1976 μέχρι 2006
(εφεξής «νομοσχέδιο»).
Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 4 της συνθήκης
και στο άρθρο 2 παράγραφος 1, πρώτη και δεύτερη περίπτωση, της απόφασης 98/415/ΕΚ του
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με
τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων1, καθώς το νομοσχέδιο αφορά νομισματικά
θέματα και μέσα πληρωμής. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το
άρθρο 17.5, πρώτη περίοδος, του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.

Σκοπός του νομοσχεδίου

Βασικοί σκοποί του νομοσχεδίου είναι (i) να θεσπίσει διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στην Κύπρο,
(ii) να ορίσει ρητά ότι η αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ στην Κύπρο υπόκειται στους κανόνες
αναπαραγωγής που θεσπίζει η απόφαση ΕΚΤ/2003/4, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με τις
ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των
τραπεζογραμματίων ευρώ (εφεξής «απόφαση της ΕΚΤ»)2 , υπό την επιφύλαξη του ελέγχου της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και (iii) να εισαγάγει ποινές, υπό μορφή χρηματικών ποινών ή/και
φυλάκισης, για τις περιπτώσεις παράβασης των κανόνων αναπαραγωγής της απόφασης της ΕΚΤ.
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2.

Γενικές παρατηρήσεις

2.1

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων, στο άρθρο 3, ότι το αποκλειστικό δικαίωμα προστασίας
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σχεδίων των τραπεζογραμματίων ευρώ ασκείται
στην Κύπρο από την ΕΚΤ, στην οποία και ανήκει το δικαίωμα, ή από την ΚΤΚ για λογαριασμό
της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ δεν διατυπώνει ενστάσεις ως προς το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, θεωρώντας ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 1 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/1999/3, της 7ης Ιουλίου 1998, σχετικά
με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ όπως τροποποιήθηκε στις
26 Αυγούστου 19993 , οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα και εφαρμόσιμα μέτρα, σύμφωνα με τα εθνικά νομικά τους συστήματα, προκειμένου
να διασφαλίσουν ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σχεδίων των
τραπεζογραμματίων ευρώ, είναι δε αναγκαία η εφαρμογή και προστασία του δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΚΤ επί των σχεδίων των τραπεζογραμματίων σε στενή συνεργασία
μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ.

2.2

Το άρθρο 4 του νομοσχεδίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι για την αναπαραγωγή όλου ή τμήματος
τραπεζογραμματίου ευρώ απαιτείται η έγκριση της ΚΤΚ, η δε αναπαραγωγή υπόκειται στους
κανόνες που θεσπίζει το άρθρο 2 της απόφασης της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι σκοπός του
άρθρου 4 του νομοσχεδίου είναι να μετατρέψει τους περί αναπαραγωγής κανόνες της ΕΚΤ σε erga
omnes υποχρεώσεις, που ισχύουν για όσους προβαίνουν στην αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων
ευρώ, καθώς και για την ΚΤΚ – την αρμόδια εθνική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4, για τον έλεγχο
των προϊόντων αναπαραγωγής του ευρώ εντός της Κύπρου – και χαιρετίζει τη συμπερίληψη του
άρθρου 4 στο νομοσχέδιο.

2.3

Το άρθρο 5 του νομοσχεδίου προβλέπει ποινές, υπό μορφή χρηματικών ποινών ή/και φυλάκισης,
σε περίπτωση, μεταξύ άλλων, χωρίς άδεια αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ στην Κύπρο.
Δεδομένου ότι οι διατάξεις της απόφασης της ΕΚΤ εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του ποινικού δικαίου στην επικράτεια των αποδεκτών της και ότι το άρθρο 5 του
νομοσχεδίου αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του άρθρου 4, η ΕΚΤ δεν κρίνει σκόπιμη τη
διατύπωση σχολίων ως προς τη συγκεκριμένη πτυχή του νομοσχεδίου.

Η παρούσα γνώμη θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 4 Ιανουαρίου 2008.
[υπογραφή]
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

3

ΕΕ L 258 της 5.10.1999, σ. 32.

2

