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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 8ης Νοεµβρίου 2001
σχετικά µε ορισµένες προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση στο σύστηµα παρακολούθησης πλαστών
νοµισµάτων (ΣΠΠΝ)
(ΕΚΤ/2001/11)
(2001/912/ΕΚ)
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

(ΕθνΚΤ) του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών,
και η θέσπιση λειτουργίας διαχειριστή ασφάλειας του εν
λόγω ΕΚΚΠ. Εξάλλου, η ΕΚΤ συνοµολογεί µε την Επιτροπή
και την Ευρωπόλ τις αναγκαίες συµφωνίες και συµβάσεις, µε
σκοπό την πρόβλεψη της κατάλληλης πρόσβασης αυτών
στα δεδοµένα του ΣΠΠΝ και της πρόσβασης του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001. Σε κάθε περίπτωση πρόσβασης θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας. Λόγω της εµπιστευτικής φύσης
των δεδοµένων του ΣΠΠΝ, η τήρηση των εν λόγω προτύπων
είναι ουσιώδης. Η εµπιστευτική φύση των δεδοµένων έχει
την έννοια ότι οι πληροφορίες που κάθε χρήστης του ΣΠΠΝ
πορίζεται από αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά προς εκπλήρωση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της
καταπολέµησης της παραχάραξης και της κιβδηλείας του
ευρώ. Η εισαγωγή περιορισµών όσον αφορά την πρόσβαση
στα δεδοµένα του ΣΠΠΝ συµβάλλει στη διασφάλιση της
εµπιστευτικότητας.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 106 παράγραφος 1,
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 16,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο 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 (1) θεσπίζει ορισµένα µέτρα που
αφορούν τη συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων σχετικά µε
πλαστά τραπεζογραµµάτια και κίβδηλα κέρµατα, καθώς και
την πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά.

(2)

Η καταπολέµηση της παραχάραξης και της κιβδηλείας δεν
είναι δυνατό να επιχειρηθεί µόνο στο επίπεδο της ζώνης του
ευρώ. Για το λόγο αυτό, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει λάβει µέτρα σχετικά µε το ευρώ, στο πλαίσιο
του Τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ήτοι στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα). Επίσης, ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συµβουλίου επεκτείνει τα αποτελέσµατα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συµβουλίου σε εκείνα τα κράτη µέλη, τα οποία δεν έχουν
υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα (2).

(3)

(4)

Είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών και
των συστηµάτων που έχουν ήδη θεσπιστεί για την ανάλυση
πλαστών νοµισµάτων και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά
µε την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Η ΕΚΤ είχε ιδρύσει το
κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων και τη βάση
δεδοµένων για πλαστά νοµίσµατα. Πλέον, κρίνεται ενδεδειγµένη η αναδιοργάνωση της τελευταίας και η µετονοµασία
της σε «σύστηµα παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων»
(ΣΠΠΝ), καθώς επίσης και ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών της.
Η ΕΚΤ καθορίζει τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τις
κατάλληλες διαδικασίες πρόσβασης στα σχετικά δεδοµένα
του ΣΠΠΝ, σύµφωνα µε τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1338/
2001 και αριθ. 1339/2001. Για το σκοπό αυτό, είναι
απαραίτητη η ίδρυση ενός εθνικού κέντρου καταπολέµησης
της παραχάραξης (ΕΚΚΠ) σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα

(1) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6.
(2) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11.

(5)

Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ πρόκειται να εγκρίνει ένα
εγχειρίδιο διαδικασίας και τα στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας σχετικά µε το ΣΠΠΝ. Αυτά δεν θα δηµοσιευθούν,
λόγω της εµπιστευτικής φύσης των δεδοµένων, τα οποία
πρόκειται να περιληφθούν στο ΣΠΠΝ και στα οποία πρόκειται να είναι δυνατή η πρόσβαση µέσω αυτού, καθώς επίσης
και λόγω της ανάγκης διατήρησης συνθηκών εµπιστευτικότητας σε ό,τι αφορά τη χρήση του ΣΠΠΝ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Στην παρούσα απόφαση ισχύουν οι ορισµοί που περιέχονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001.
Άρθρο 2
Σύστηµα παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων
1.
Η βάση δεδοµένων για πλαστά νοµίσµατα (Β∆ΠΝ) µετονοµάζεται σε «σύστηµα παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων» (ΣΠΠΝ).
Πλέον, κάθε αναφορά προηγούµενων νοµικών πράξεων στη Β∆ΠΝ
θεωρείται ότι γίνεται στο ΣΠΠΝ.
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2.
Το ΣΠΠΝ αποτελείται από µία κεντρική βάση δεδοµένων, η
οποία περιέχει το σύνολο των τεχνικών και στατιστικών πληροφοριών σχετικά µε την παραχάραξη και την κιβδηλεία, τόσο επί
τραπεζογραµµατίων όσο και επί κερµάτων ευρώ, που προέρχονται
από τα κράτη µέλη ή από τρίτες χώρες. Το ΣΠΠΝ περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, εφαρµογές αναζήτησης και επεξεργασίας κειµένου,
µέσα για τη λήψη και την ανάρτηση δεδοµένων, καθώς επίσης και
δίκτυα που συνδέουν τους διάφορους χρήστες του ΣΠΠΝ µε αυτό.
3.
Η οργάνωση και διαχείριση του ΣΠΠΝ εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ η οποία, για τους
σκοπούς αυτούς, λαµβάνει υπόψη τις απόψεις της Επιτροπής Τραπεζογραµµατίων.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στα δεδοµένα του συστήµατος παρακολούθησης
πλαστών νοµισµάτων
1.
Εκτός από την πρόσβαση των ΕθνΚΤ στο ΣΠΠΝ, πρόσβαση
στα σχετικά δεδοµένα του ΣΠΠΝ παρέχεται και στις άλλες αρµόδιες εθνικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών κέντρων
ανάλυσης (ΕΚΑ) και, προκειµένου για δεδοµένα σχετικά µε κέρµατα, των εθνικών κέντρων ανάλυσης κερµάτων (ΕΚΑΚ), σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001. Για το σκοπό αυτό
ισχύουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 5 έως 9 της
παρούσας απόφασης.
2.
Η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Τεχνικού και Επιστηµονικού Κέντρου (ΕΤΕΚ) και της Ευρωπόλ στα
σχετικά δεδοµένα του ΣΠΠΝ παρέχεται σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1338/2001. Οι διαδικασίες για την εν λόγω πρόσβαση
εξειδικεύονται, ανάλογα µε την περίπτωση, σε διµερείς συµφωνίες
και συµβάσεις µε την ΕΚΤ.
3.
Με την επιφύλαξη τυχόν συµφωνιών που αφορούν τις νοµισµατικές σχέσεις µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων µερών, η ΕΚΤ
µπορεί να παρέχει πρόσβαση στα δεδοµένα του ΣΠΠΝ στις οριζόµενες για το σκοπό αυτό αρχές ή κέντρα των εν λόγω τρίτων
µερών.
4.
Εκτός από την παραπάνω περίπτωση της παραγράφου 3 και
βάσει του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001, η ΕΚΤ
µπορεί να παρέχει πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα του ΣΠΠΝ στις
οριζόµενες για το σκοπό αυτό αρχές ή κέντρα τρίτων χωρών. Είναι
δυνατή η ad hoc παροχή δεδοµένων του ΣΠΠΝ στις εν λόγω αρχές
ή κέντρα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το κέντρο ανάλυσης πλαστών τραπεζογραµµατίων (ΚΑΠΤ) της ΕΚΤ.

Άρθρο 4
Εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα παρακολούθησης πλαστών
νοµισµάτων, την οποία διενεργούν τα εθνικά κέντρα ανάλυσης και τα εθνικά κέντρα ανάλυσης κερµάτων
Η διενεργούµενη από κάθε ΕΚΑ εισαγωγή δεδοµένων στο ΣΠΠΝ
σχετικά µε ανακαλυπτόµενα πλαστά τραπεζογραµµάτια ευρώ και η
διαβίβαση στο ΚΑΠΤ της ΕΚΤ κάθε νέου τύπου τραπεζογραµµατίων ευρώ, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι πλαστά,
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1338/
2001 και µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό εγχειρίδιο διαδικασίας
που εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ, µε τη
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συµβολή του γενικού συµβουλίου της ΕΚΤ. Επί του εγχειριδίου
διαδικασίας ζητείται η γνώµη όσων ΕΚΑ δεν είναι ΕθνΚΤ ή δεν
έχουν ιδρυθεί εντός κάποιας ΕθνΚΤ. Επίσης, θα υπάρξουν οι απαραίτητες προσαρµογές του εγχειριδίου διαδικασίας σε ό,τι αφορά
τη διενεργούµενη από το ΕΤΕΚ και τα ΕΚΑΚ εισαγωγή δεδοµένων
σχετικά µε κέρµατα στο ΣΠΠΝ.

Άρθρο 5
Εθνικά κέντρα καταπολέµησης της παραχάραξης
1.
Στα κράτη µέλη, τα καθήκοντα της διαχείρισης της πρόσβασης στο ΣΠΠΝ, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 3, ασκεί το
ΕΚΚΠ που ιδρύεται σε κάθε ΕθνΚΤ. Εξάλλου, το εν λόγω ΕΚΚΠ
διευκολύνει την επικοινωνία αναφορικά µε κάθε θέµα που σχετίζεται µε το ΣΠΠΝ στα κράτη µέλη. Σε σχέση µε τα καθήκοντα αυτά
θεσπίζεται, εντός κάθε ΕΚΚΠ, λειτουργία διαχειριστή ασφάλειας.
2.
Εφόσον συµφωνήσει η ΕΚΤ, το ΕΚΚΠ επιτρέπει, σύµφωνα µε
την παραπάνω παράγραφο 1, την πρόσβαση στο ΣΠΠΝ σε διάφορα
επίπεδα, κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 3. Για το σκοπό αυτό, ο
προαναφερθείς διαχειριστής ασφάλειας του ΕΚΚΠ δηµιουργεί και
καθιερώνει τα απαραίτητα ονόµατα χρηστών, τις διάφορες κατηγορίες χρηστών και τα διάφορα επίπεδα πρόσβασής τους.

Άρθρο 6
Συµµόρφωση προς τα πρότυπα ασφάλειας του συστήµατος
παρακολούθησης πλαστών νοµισµάτων
Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ, µε τη συµβολή του γενικού
συµβουλίου της ΕΚΤ, θεσπίζει τα σχετικά µε την πρόσβαση στο
ΣΠΠΝ στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας που θα πρέπει να τηρούνται
από κάθε αρχή ή κέντρο (ΕΚΑ και/ή ΕΚΑΚ), στα οποία υπάρχουν
χρήστες του ΣΠΠΝ, και από τους ίδιους τους χρήστες. Τα πρότυπα
αυτά γνωστοποιούνται στα ΕΚΚΠ.

Άρθρο 7
Εµπιστευτικότητα
1.
Κάθε αρχή ή κέντρο, στο οποίο υπάρχουν χρήστες του
ΣΠΠΝ, τους ενηµερώνει σχετικά µε την εµπιστευτική φύση των
δεδοµένων του ΣΠΠΝ και σχετικά µε τυχόν περιορισµούς που
επιβάλλονται στην πρόσβαση καθενός από τους χρήστες της συγκεκριµένης ή άλλης αρχής ή κέντρου· τους περιορισµούς αυτούς
γνωστοποιεί εκάστοτε στην ενδιαφερόµενη αρχή ή κέντρο ο διαχειριστής ασφάλειας του οικείου ΕΚΚΠ. Το εν λόγω ΕΚΚΠ µπορεί να
απαιτεί την υπογραφή δήλωσης εµπιστευτικότητας, στην οποία
κάθε αρχή ή κέντρο θα δηλώνει ότι έχει ειδοποιηθεί δεόντως για το
περιεχόµενο της παρούσας απόφασης. Κάθε αρχή ή κέντρο συνεννοείται µε το οικείο ΕΚΚΠ για οποιοδήποτε θέµα αφορά την
εµπιστευτικότητα των δεδοµένων του ΣΠΠΝ. Τα ΕΚΚΠ συνεννοούνται µε το ΚΑΠΤ της ΕΚΤ σχετικά µε την έκβαση κάθε παρόµοιου
αιτήµατος ή συνεννόησης.
2.
Προκειµένου για ανακοινώσεις, οι οποίες περιέχουν δεδοµένα
του ΣΠΠΝ που απευθύνονται στο κοινό, σε πιστωτικά ιδρύµατα και
στους κατασκευαστές συναφούς εξοπλισµού, ζητείται η γνώµη του
οικείου ΕΚΚΠ. Εξάλλου, το τελευταίο ζητά τη γνώµη του ΚΑΠΤ
της ΕΚΤ.
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3.
Η ΕΚΤ συνεννοείται µε το οικείο ΕΚΚΠ σχετικά µε κάθε
περίπτωση αναστολής της πρόσβασης. Η ΕΚΤ και το οικείο ΕΚΚΠ
µπορούν να αναστέλλουν την πρόσβαση στο ΣΠΠΝ για οποιοδήποτε χρήστη, όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο για την διαφύλαξη
της εµπιστευτικής φύσης των δεδοµένων του ΣΠΠΝ. Το οικείο
ΕΚΚΠ συνεννοείται µε την αρχή ή το κέντρο στο οποίο υπάγονται
οι εν λόγω χρήστες, µε σκοπό την αποκατάσταση των κατάλληλων
προϋποθέσεων για τη χρήση του ΣΠΠΝ.
4.
Αφού εγκριθούν από το διοικητικό συµβούλιο, τα στοιχειώδη
πρότυπα ασφάλειας που µνηµονεύονται στο άρθρο 6 και το εγχειρίδιο διαδικασιών που µνηµονεύεται στο άρθρο 4 δεν δηµοσιεύονται, λόγω της εµπιστευτικής τους φύσης.
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Άρθρο 9
Εφαρµογή

Προς εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η εκτελεστική επιτροπή
της ΕΚΤ λαµβάνει κάθε µέτρο που είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας του ΣΠΠΝ, συµπεριλαµβανοµένου κάθε µέτρου που αφορά το εγχειρίδιο διαδικασίας ή
τα στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας που µνηµονεύονται στα άρθρα 4
και 6, αντίστοιχα. Για τους σκοπούς αυτούς λαµβάνει υπόψη τις
απόψεις της Επιτροπής Τραπεζογραµµατίων. Η εκτελεστική επιτροπή ενηµερώνει το διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε κάθε µέτρο
που λαµβάνει προς εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Επιπλέον, η
ΕΚΤ µπορεί, εν γένει, να παρέχει τεχνικής φύσεως διευκρινίσεις και
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση ή την ασφάλεια του ΣΠΠΝ.
Άρθρο 10

Άρθρο 8
Παρακολούθηση
Σε συνεννόηση µε τις οικείες αρχές ή κέντρα, τα ΕΚΚΠ θεσπίζουν
διαδικασίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση της συµµόρφωσης
των πρώτων προς τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 και 7, καθώς και
τη λήψη των κατάλληλων προς το σκοπό αυτό µέτρων. Οι εν λόγω
διαδικασίες προβλέπουν επίσης τη συµµετοχή της ΕΚΤ στην παρακολούθηση. Η ΕΚΤ, σε συνεννόηση µε τις ΕθνΚΤ, θεσπίζει επίσης
διαδικασίες µε σκοπό την παρακολούθηση της συµµόρφωσης των
ΕΚΚΠ προς την παρούσα απόφαση.

Τελικές διατάξεις
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η ∆εκεµβρίου 2001.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 8 Νοεµβρίου 2001.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG

