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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 20ής Μαρτίου 2003
σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων κατά των προϊόντων παράνοµης αναπαραγωγής ταπεζογραµµατίων
ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ
(ΕΚΤ/2003/5)
(2003/206/ΕΚ)
επί των τραπεζογραµµατίων ευρώ είναι ανάγκη να λαµβάνουν χώρα υπό συνθήκες στενής συνεργασίας µεταξύ της
ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ και, εφόσον κρίνεται ενδεδειγµένο,
µεταξύ αµφότερων αυτών και των αρµόδιων εθνικών αρχών,
τελούν δε υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής διατάξεων της
εθνικής ποινικής νοµοθεσίας, απαγορευτικών της παραγωγής, διάθεσης ή κατοχής προϊόντων αναπαραγωγής τραπεζογραµµατίων ευρώ τα οποία το κοινό θα µπορούσε να
εκλάβει ως γνήσια τραπεζογραµµάτια ευρώ. Στο πλαίσιο
αυτό κρίνεται ενδεδειγµένη η προσφυγή της ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ
µε σκοπό την πρόληψη ή την ανάληψη δράσης κατά των
περιπτώσεων παράνοµης αναπαραγωγής τραπεζογραµµατίων
ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής δεν θα πρέπει να θίγουν την εφαρµογή
των διατάξεων του ποινικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά στην
παραχάραξη.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 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,
την 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 (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η κατευθυντήρια γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά µε ορισµένες διατάξεις
που αφορούν τα τραπεζογραµµάτια ευρώ, όπως τροποποιήθηκε στις 26 Αυγούστου 1999 (ΕΚΤ/1999/3) (2), περιέχει διατάξεις περί προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής
ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επί
των τραπεζογραµµατίων ευρώ.
Οι κανόνες περί προστασίας του δικαιώµατος πνευµατικής
ιδιοκτησίας της ΕΚΤ χρήζουν ενηµέρωσης και συµπλήρωσης
µε µια ολοκληρωµένη δέσµη κανόνων και διαδικασιών, διασφαλιστικών της προστασίας των τραπεζογραµµατίων ευρώ
έναντι των προϊόντων παράνοµης αναπαραγωγής τους.
Το άρθρο 106 παράγραφος 1 της συνθήκης και το άρθρο
16 του καταστατικού προβλέπουν ότι η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ µέσα στην Κοινότητα. Τα εν λόγω άρθρα ορίζουν,
επίσης, ότι η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µπορούν
να εκδίδουν τέτοια τραπεζογραµµάτια. Σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (3), η
ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων
κρατών µελών (εφεξής καλούµενες «ΕθνΚΤ») θέτουν σε
κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια ευρώ. Το ως άνω δικαίωµα
περιλαµβάνει και την αρµοδιότητα λήψης µέτρων για την
προστασία της ακεραιότητας των τραπεζογραµµατίων ευρώ,
ως µέσου πληρωµής, και θέσπισης ελάχιστου επιπέδου προστασίας σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Όταν, πάντως,
δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης των προϊόντων αναπαραγωγής τραπεζογραµµατίων ευρώ µε γνήσια τραπεζογραµµάτια ευρώ, η αναπαραγωγή των εν λόγω προϊόντων θα πρέπει
να επιτρέπεται. Για την αποφυγή τέτοιου είδους σύγχυσης, η
απόφαση ΕΚΤ/2003/4 θέσπισε κοινούς κανόνες όσον αφορά
την αναπαραγωγή των τραπεζογραµµατίων ευρώ.
Η εφαρµογή των προαναφερθέντων κανόνων όσον αφορά
την αναπαραγωγή των τραπεζογραµµατίων ευρώ και η προστασία του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας της ΕΚΤ

(1) Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(2) ΕΕ L 258 της 5.10.1999, σ. 32.
(3) ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1.

(5)

Στην προσπάθειά τους να παράσχουν ένα συµπληρωµατικό
εχέγγυο της ακεραιότητας των τραπεζογραµµατίων ευρώ ως
µέσου πληρωµής, η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ θα επιδιώξουν να
θέσουν το κοινό σε εγρήγορση σε σχέση µε αποφάσεις της
ΕΚΤ οι οποίες άπτονται των κανόνων περί αναπαραγωγής
των τραπεζογραµµατίων ευρώ που αυτή θεσπίζει, ιδιαίτερα
µέσω της δηµοσίευσης των εν λόγω αποφάσεων στα εθνικά
µέσα ενηµέρωσης και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)

Είναι αναγκαία η θέση σε εφαρµογή από τις ΕθνΚΤ των
διατάξεων της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 που αφορούν την
ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραµµατίων ευρώ.

(7)

Προκειµένου να ενισχυθεί η εγρήγορση του κοινού σε σχέση
µε αποφάσεις της ΕΚΤ οι οποίες προβλέπουν την απόσυρση
τύπων ή σειρών τραπεζογραµµατίων ευρώ, οι ΕθνΚΤ αναλαµβάνουν το καθήκον να προβαίνουν στις κατάλληλες
αναγγελίες στα εθνικά µέσα ενηµέρωσης.

(8)

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Ορισµός των προϊόντων παράνοµης αναπαραγωγής
Ως «προϊόν παράνοµης αναπαραγωγής» νοείται κάθε προϊόν αναπαραγωγής κατά τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΚΤ/2003/4, το οποίο:
α) είναι παράνοµο κατά τους ορισµούς του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2003/4· ή
β) προσβάλλει το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας της ΕΚΤ επί
των τραπεζογραµµατίων ευρώ, για παράδειγµα επηρεάζοντας
αρνητικά το κύρος των τραπεζογραµµατίων ευρώ.
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Άρθρο 3

Άρθρο 2
Εφαρµογή

µέτρων

κατά των προϊόντων
αναπαραγωγής

παράνοµης

1.
Όταν υποπέσει στην αντίληψη ορισµένης ΕθνΚΤ περίπτωση
προϊόντος παράνοµης αναπαραγωγής εντός της επικράτειάς της,
εντέλλεται, διά τυποποιηµένου ενηµερωτικού µέσου το οποίο εξασφαλίζει η ΕΚΤ, την παύση της παραγωγής του εν λόγω προϊόντος
από τον παραβάτη και, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, την παράδοσή
του από τον κάτοχό του. Όταν υποπέσει στην αντίληψη ορισµένης
ΕθνΚΤ περίπτωση προϊόντος παράνοµης αναπαραγωγής, το οποίο
καθίσταται διαθέσιµο διά της ηλεκτρονικής οδού σε ιστοσελίδες, µε
ενσύρµατα, ασύρµατα ή λοιπά µέσα που διασφαλίζουν την πρόσβαση των συναλλασσοµένων στο εν λόγω προϊόν από τόπο και σε
χρόνο της ατοµικής τους επιλογής, η ΕθνΚΤ ειδοποιεί χωρίς
καθυστέρηση την ΕΚΤ. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΚΤ λαµβάνει κάθε
δυνατό µέτρο για την αποµάκρυνση του προϊόντος παράνοµης αναπαραγωγής από τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική τοποθεσία.
2.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του παραβάτη προς συγκεκριµένη εντολή που δίδεται βάσει της παραγράφου 1, η οικεία
ΕθνΚΤ ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την ΕΚΤ.
3.
Στη συνέχεια, η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ ή η οικεία
ΕθνΚΤ αποφασίζει να κινήσει τη διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2532/1998 του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1998,
σχετικά µε τις εξουσίες της ΕΚΤ για επιβολή κυρώσεων (1). Της
λήψεως της ως άνω απόφασης προηγείται διαβούλευση µεταξύ της
ΕΚΤ και της οικείας ΕθνΚΤ, στο πλαίσιο της οποίας η δεύτερη
ενηµερώνει την ΕΚΤ σχετικά µε το εάν έχει ήδη κινηθεί ή εάν µπορεί
να κινηθεί, βάσει της εθνικής ποινικής νοµοθεσίας, χωριστή διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, καθώς επίσης και σχετικά µε το
εάν υπάρχει άλλη πρόσφορη νοµική βάση, όπως το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας, για την κίνηση διαδικασίας κατά της παράνοµης αναπαραγωγής. Όταν έχει ήδη κινηθεί ή πρόκειται να κινηθεί,
βάσει της εθνικής ποινικής νοµοθεσίας, διαδικασία σε περίπτωση
παραβάσεων ή όταν υπάρχει άλλη πρόσφορη νοµική βάση για την
κίνηση διαδικασίας κατά της παράνοµης αναπαραγωγής, δεν κινείται
η προβλεπόµενη στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 διαδικασία σε
περίπτωση παραβάσεων.
4.
Όταν η ΕΚΤ αποφασίζει ότι θα κινηθεί διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2532/
98, µπορεί να απαιτήσει από τις ΕθνΚΤ να αναλάβουν νοµική
δράση. Σε µια τέτοια περίπτωση η ΕΚΤ καθοδηγεί την οικεία ΕθνΚΤ,
παρέχοντας τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις. Η ΕΚΤ αναλαµβάνει το σύνολο των δικαστικών εξόδων. Η ΕΚΤ ή η ΕθνΚΤ,
ανάλογα µε την περίπτωση, µεριµνούν, στο βαθµό που κρίνεται
ενδεδειγµένο και δυνατό, για την απόσυρση των προϊόντων της
παράνοµης αναπαραγωγής.
5.
Η ΕΚΤ ενεργεί αυτόνοµα και προβαίνει στη λήψη των µέτρων
που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, όταν:
α) ευλόγως δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσης του
προϊόντος παράνοµης αναπαραγωγής· ή
β) το εν λόγω προϊόν παρήχθη ή πρόκειται να παραχθεί στην
επικράτεια περισσοτέρων συµµετεχόντων κρατών µελών· ή
γ) το εν λόγω προϊόν παρήχθη ή πρόκειται να παραχθεί εκτός της
επικράτειας των συµµετεχόντων κρατών µελών.
(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.
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Αιτήµατα για τη βεβαίωση του χαρακτήρα των προϊόντων
αναπαραγωγής
1. Κάθε αίτηµα για την παροχή πληροφοριών και κάθε αίτηµα
για τη βεβαίωση του εάν ορισµένο προϊόν αναπαραγωγής είναι
νόµιµο, κατά τους όρους του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2003/
4, διεκπεραιώνεται από:
α) την ΕθνΚΤ που έχει την εγκατάστασή της στην επικράτεια εντός
της οποίας παρήχθησαν ή πρόκειται να παραχθούν τα προϊόντα
παράνοµης αναπαραγωγής, η οποία ενεργεί για λογαριασµό της
ΕΚΤ· ή
β) την ΕΚΤ, στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2
παράγραφος 5.
2. Οι ΕθνΚΤ ενηµερώνουν την ΕΚΤ σχετικά µε κάθε απάντηση
που δίδεται στα αιτήµατα για βεβαίωση κατά τους όρους της
παραγράφου 1. Η ΕΚΤ συλλέγει τις πληροφορίες αυτές και παρέχει
στις ΕθνΚΤ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά µε τις απαντήσεις
στα ως άνω αιτήµατα. Η ΕΚΤ δύναται επίσης να δηµοσιεύει περιστασιακά τις συγκεντρωτικές αυτές πληροφορίες.

Άρθρο 4
Ανταλλαγή ελλιπών ή φθαρµένων τραπεζογραµµατίων ευρώ
1. Οι ΕθνΚΤ εφαρµόζουν την απόφαση ΕΚΤ/2003/4 της ΕΚΤ
σύµφωνα µε τους όρους αυτής.
2. Κατά την εφαρµογή της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 και µε την
επιφύλαξη τυχόν περιορισµών νοµικής φύσεως, οι ΕθνΚΤ µπορούν
να καταστρέφουν τα ελλιπή ή φθαρµένα τραπεζογραµµάτια ευρώ ή
τµήµατά τους, εκτός εάν νόµιµοι λόγοι δικαιολογούν τη διαφύλαξή
τους ή την απόδοσή τους στο συναλλασσόµενο.
3. Οι ΕθνΚΤ διορίζουν ενιαίο όργανο ή σώµα για τη λήψη
αποφάσεων σχετικά µε την ανταλλαγή ελλιπών ή φθαρµένων τραπεζογραµµατίων ευρώ στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 της ΕΚΤ, και
ενηµερώνουν σχετικά την ΕΚΤ.

Άρθρο 5
Απόσυρση τραπεζογραµµατίων ευρώ
Οι ΕθνΚΤ αναγγέλλουν στα εθνικά µέσα ενηµέρωσης, µε δικά τους
έξοδα και σύµφωνα µε οδηγίες που ενδεχοµένως εκδίδει η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ, κάθε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της τελευταίας σχετικά µε την απόσυρση συγκεκριµένης σειράς
ή τύπου τραπεζογραµµατίων ευρώ.

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/1999/3
Τα άρθρα 1, 2 και 4 της κατευθυντήριας γραµµής ΕΚΤ/1999/3
καταργούνται. Κάθε αναφορά στα καταργούµενα άρθρα θεωρείται
ότι γίνεται, αντίστοιχα, στα άρθρα 2, 4 και 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραµµής.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

1.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συµµετεχόντων κρατών
µελών.
2.
Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φρανκφούρτη επί Μάιν, 20 Μαρτίου 2003.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ΕΚΤ
Willem F. DUISENBERG
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