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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
µε βάση το άρθρο 11 της απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 για
την ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ µε
την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

Εισαγωγή

1.1.1.

Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου
2000 για την ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής
του ευρώ µε την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων1 (στο εξής "η απόφαση
πλαίσιο") και σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα του κοινού Συµβουλίου
ECOFIN/∆ΕΥ της 16ης Οκτωβρίου 20012, η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει
γραπτή έκθεση σχετικά µε τα µέτρα που έλαβαν τα κράτη µέλη για να
συµµορφωθούν µε την απόφαση πλαίσιο.
Τα χαρτονοµίσµατα και κέρµατα σε ευρώ θα τεθούν σε κυκλοφορία στα κράτη µέλη
που έχουν υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 20023. Λόγω του παγκόσµιου
κύρους του, το ευρώ θα είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένο στον κίνδυνο της παραχάραξης.
Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία του ευρώ σε όλα τα κράτη
µέλη, µεταξύ άλλων µε τη θέσπιση αποτελεσµατικών ποινικών κυρώσεων, προτού
ακόµη τεθεί σε κυκλοφορία το νέο νόµισµα, για την προάσπιση της αναγκαίας
αξιοπιστίας του, αποφεύγοντας έτσι σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις. Στην
ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1998 µε τίτλο "Προστασία του ευρώ –
καταπολέµηση της παραχάραξης", στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
17ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την ίδια ανακοίνωση της Επιτροπής και στη
σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Ιουλίου 19984, τονίζεται η
σηµασία της ύπαρξης σε όλη την Ένωση οµοιόµορφης ποινικής προστασίας του
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ΕΕ L 140, 14.06.2000, σ. 1
Το κοινό Συµβούλιο ECOFIN/∆ΕΥ της 16ης Οκτωβρίου 2001 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι "στο
προσεχές µέλλον θα υποβληθεί µία έκθεση για την εφαρµογή από τα κράτη µέλη της απόφασης
πλαισίου του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου" (µέρος Β, πολιτική συζήτηση για την προστασία του ευρώ
έναντι της παραχάραξης, αριθ. 3, έγγρ.12225/01).
Βλ. κανονισµό (EΚ) αριθ. 974/98 του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την εισαγωγή του ευρώ, ΕΕ L
139 της 11.5.1998, σ. 2. Το άρθρο 12 του κανονισµού αυτού υποχρεώνει τα συµµετέχοντα κράτη µέλη
να εξασφαλίσουν τη δέουσα καταστολή της παραχάραξης και παραποίησης τραπεζογραµµατίων και
κερµάτων σε ευρώ.
(1) ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1998 στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τίτλο "Προστασία του ευρώ – καταπολέµηση της
παραχάραξης" (COM (98) 474 τελικό)·
(2) ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεµβρίου 1998 σχετικά µε την απόφαση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε
τίτλο "Προστασία του ευρώ – καταπολέµηση της παραχάραξης" (ΕΕ C 379, 7.12.1998, σ. 39)·
(3) σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Ιουλίου 1998 σχετικά µε τη λήψη
ορισµένων µέτρων για την ενίσχυση της έννοµης προστασίας των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων
σε ευρώ (ΕΕ C 11, 15.1.1999, σ. 13).
2

ευρώ έναντι της παραχάραξης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε επίσης ότι «το
συντοµότερο δυνατό κατά το 2001 θα πρέπει να θεσπιστεί αποτελεσµατικός
µηχανισµός προστασίας του ευρώ κατά της κιβδηλείας/παραχάραξης»5.
Για να επιτευχθεί οµοιόµορφη και ενισχυµένη ποινική προστασία του ευρώ σε όλη
την Ένωση, το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση πλαίσιο της 29ης Μαΐου 2000.
Η ποινική προστασία του ευρώ κατά της παραχάραξης αποτελεί µέρος µιας δέσµης
νοµικών, κατασταλτικών και τεχνικών µέτρων που προσδιορίζονται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής. Με βάση πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο
εξέδωσε στις 28 Ιουνίου 2001 δύο παράλληλους κανονισµούς για την προστασία του
ευρώ έναντι της παραχάραξης. Ο πρώτος κανονισµός6 θεσπίζει τις διαδικασίες για
την συλλογή, την αποθήκευση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα
πλαστά και κίβδηλα νοµίσµατα και την παραχάραξη και κιβδηλεία. Ο δεύτερος
κανονισµός7 επεκτείνει τα αποτελέσµατα του πρώτου κανονισµού στα κράτη µέλη
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Τον Απρίλιο του 1999 το Συµβούλιο εξέδωσε µία
απόφαση µε την οποία επεκτείνονται οι αρµοδιότητες της Europol ώστε να
περιλάβουν την καταπολέµηση της παραχάραξης και της νοθείας µέσων πληρωµής8,
που θα τροποποιηθεί µε βάση µια πρωτοβουλία της Σουηδίας9. Με βάση µία
πρωτοβουλία της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας10, το Συµβούλιο αναµένεται να εκδώσει
εντός του 2001 απόφαση για την προστασία του ευρώ έναντι της παραχάραξης και
της κιβδηλείας, µε την οποία θα συµπληρωθούν οι δύο παράλληλοι κανονισµοί11.
Η Σουηδία έχει κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης της απόφασης πλαισίου της
29ης Μαΐου 2000 µε την προσθήκη µιας διάταξης (άρθρο 9α) σχετικά µε την
υποτροπή12, η οποία αναµένεται να εγκριθεί από το Συµβούλιο εντός του 2001.
1.1.2.

Υποχρέωση υποβολής έκθεσης αξιολόγησης

Το άρθρο 11 της απόφασης πλαισίου της 29ης Μαΐου 2000 υποχρεώνει τα κράτη
µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της το
αργότερο µέχρι τις 29 Μαΐου 2001, εκτός από το άρθρο 5 στοιχείο α), προς το οποίο
θα πρέπει να έχουν συµµορφωθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2000. Μέσα στις ίδιες
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Κατά τη σύνοδό του στη Νίκαια από τις 7 ως τις 9 ∆εκεµβρίου 2000, συµπέρασµα αριθ. 34 SN

6

Κανονισµός EΚ 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 L181/6,
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Κανονισµός ΕΚ αριθ. 1339/2001 του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2001 για την επέκταση των
αποτελεσµάτων του κανονισµού ΕΚ αριθ. 1338/2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων
µέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη µέλη
τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα – ΕΕ L 181/11, 04.07.2001.
1999/C/149/02 – ΕΕ C 149, 28.5.1999, σ. 16.
2001/C/225/04 – ΕΕ C 225, 10.8.2001, σ. 16.
Πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας για την έκδοση απόφασης του Συµβουλίου
σχετικά µε την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη (ΕΕ C 75/1 της 07.03.2001).
Βλ. επίσης κεφάλαιο 2.1.2 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (COM
(2001) 561 τελικό): δεύτερη έκθεση για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της εισαγωγής των
χαρτονοµισµάτων και κερµάτων του ευρώ.
"Πρωτοβουλία του Βασιλείου της Σουηδίας για την έκδοση απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου για την
τροποποίηση της απόφασης-πλαίσιο 2000/383/∆ΕΥ για την ενίσχυση της προστασίας από την
παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ µε την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων", ΕΕ C 225,
10.8.2001, σ. 9.
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προθεσµίες, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν διαβιβάσει στη Γενική Γραµµατεία
του Συµβουλίου, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κείµενο
των διατάξεων µε τις οποίες µεταφέρονται στο οικείο εθνικό δίκαιο οι υποχρεώσεις
τους βάσει της απόφασης πλαισίου. Το Συµβούλιο θα έπρεπε, µέχρι τις 30 Ιουνίου
2001 το αργότερο, να έχει εξετάσει βάσει έκθεσης που καταρτίζεται σύµφωνα µε τις
πληροφορίες αυτές και βάσει γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, κατά πόσον τα κράτη
µέλη έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να συµµορφωθούν µε την απόφαση
πλαίσιο.
Ωστόσο, µέχρι τις 29 Μαΐου 2001, µόνο δύο κράτη µέλη είχαν κοινοποιήσει στην
Επιτροπή τα µέτρα που έλαβαν για την ενσωµάτωση της απόφασης πλαισίου. Υπό
τις συνθήκες αυτές, θα εστερείτο νοήµατος η υποβολή γραπτής έκθεσης. Η
Επιτροπή, ως εκ τούτου, έκρινε σκόπιµο να καθυστερήσει την υποβολή της έκθεσης
έως ότου λάβει όλες (σχεδόν) τις κοινοποιήσεις (στον πίνακα 1 αναφέρεται η
ηµεροµηνία κατά την οποία ελήφθησαν οι διάφορες κοινοποιήσεις των κρατών
µελών).
Οι εκθέσεις που καταρτίζονται βάσει του άρθρου 11 της απόφασης πλαισίου
αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών. Η αξία της παρούσας έκθεσης εξαρτάται
συνεπώς σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που
θα λάβει η Επιτροπή από τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της, κατά
περίπτωση, τις πληροφορίες που περιέχονται στην επισκόπηση των απαντήσεων των
κρατών µελών στο ερωτηµατολόγιο, που εκδόθηκε υπό την αυστριακή προεδρία,
σχετικά µε τα µέτρα του ποινικού δικαίου για την καταπολέµηση της παραχάραξης
του ευρώ13 καθώς και την έκθεση της ΕΚΤ σχετικά µε την έννοµη προστασία των
τραπεζογραµµατίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση14.
1.2.

Μέθοδος και κριτήρια για την αξιολόγηση της απόφασης πλαισίου

1.2.1.

Αποφάσεις-πλαίσια βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2, στοιχείο β) της ΣΕΕ και
οδηγίες βάσει του άρθρου 249 της συνθήκης ΕΚ

Η απόφαση πλαίσιο βασίζεται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και
ιδίως στο άρθρο 31 στοιχείο ε) και στο άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β).
Σύµφωνα µε το άρθρο 34: "Οι αποφάσεις-πλαίσιο δεσµεύουν τα κράτη µέλη ως προς
το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνουν στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών
την επιλογή του τύπου και των µέσων".
Πρέπει να τονιστεί εξαρχής ότι είναι η πρώτη φορά που αξιολογείται η ενσωµάτωση
µιας απόφασης πλαισίου. ∆εν υπάρχει προηγούµενο ούτε πάγια µέθοδος για την
αξιολόγηση της ενσωµάτωσης των αποφάσεων-πλαισίων.
Η νοµική πράξη µε την οποία µπορεί να παραβληθεί µια απόφαση πλαίσιο είναι η
οδηγία15. Και οι δύο πράξεις είναι δεσµευτικές για τα κράτη µέλη ως προς το
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνουν στις εθνικές αρχές την ευχέρεια επιλογής
του τύπου και των µέσων. Οι αποφάσεις-πλαίσια όµως δεν έχουν άµεσο

13
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15

Έγγραφο 5429/1/99 JUSTPEN 3.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: έκθεση για την έννοµη προστασία των τραπεζογραµµατίων στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νοέµβριος 1999.
Άρθρο 249 της συνθήκης ΕΚ.
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αποτέλεσµα. Πολλές οδηγίες περιέχουν µια διάταξη που υποχρεώνει τα κράτη µέλη
να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά µε την ενσωµάτωσή τους καθώς και την Επιτροπή
να συντάσσει "ενοποιηµένη" έκθεση για το ίδιο θέµα16. Με βάση τις εν λόγω
εκθέσεις τα κοινοτικά όργανα, όπως το Συµβούλιο και το ΕΚ, µπορούν να
εκτιµήσουν κατά πόσον τα κράτη µέλη έχουν ενσωµατώσει τις διατάξεις της οδηγίας
και να παρακολουθήσουν έτσι την πρόοδο που έχει πραγµατοποιηθεί σε έναν
συγκεκριµένο τοµέα κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή αξιολογεί, ιδίως, τις
οδηγίες εναρµόνισης για να διαπιστώσει κατά πόσον τα κράτη µέλη έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μία τέτοια αξιολόγηση µπορεί ενδεχοµένως να
οδηγήσει σε απόφαση της Επιτροπής για κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά
κράτους µέλους το οποίο δεν έχει εκπληρώσει επαρκώς τις υποχρεώσεις του17.
Η απόφαση πλαίσιο της 29ης Μαϊου υποχρεώνει ιδιαίτερα τα κράτη µέλη να
ευθυγραµµίσουν περισσότερο τους ορισµούς ορισµένων αξιόποινων πράξεων όσον
αφορά την παραχάραξη νοµίσµατος. Επίσης, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να
εξασφαλίσουν την πρόβλεψη αποτελεσµατικών, ανάλογων και αποτρεπτικών
ποινικών κυρώσεων που θα έχουν οµοιόµορφο αποτρεπτικό αποτέλεσµα. Πιο
συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη οφείλουν να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την
προσέγγιση των εθνικών διατάξεων ουσιαστικού ποινικού δικαίου στον βαθµό που
προβλέπει η απόφαση πλαίσιο, ώστε να εξασφαλιστεί σε όλη την Ένωση
οµοιόµορφη και ενισχυµένη ποινική προστασία του ευρώ. Η Επιτροπή δεν µπορεί να
προσφύγει στο ∆ικαστήριο για να υποχρεώσει ένα κράτος µέλος να ενσωµατώσει
στη νοµοθεσία του µια απόφαση πλαίσιο.
1.2.2.

Κριτήρια αξιολόγησης

Για να αξιολογηθεί βάσει αντικειµενικών κριτηρίων κατά πόσον µία απόφαση
πλαίσιο έχει ενσωµατωθεί πλήρως από ένα κράτος µέλος, µπορούν να εφαρµοστούν
κατ’ αναλογίαν ορισµένα γενικά κριτήρια που ισχύουν όσον αφορά τις οδηγίες, και
συγκεκριµένα:
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1.

ο τύπος και τα µέσα ενσωµάτωσης πρέπει να επιλέγονται κατά τρόπο που να
εξασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη
τους στόχους της18·

2.

κάθε κράτος µέλος πρέπει να εφαρµόζει την οδηγία κατά τρόπο που πληροί τις
απαιτήσεις της διαφάνειας και της ασφάλειας του δικαίου και να µετατρέπει
τις διατάξεις της σε διατάξεις του εθνικού δικαίου του µε δεσµευτική ισχύ19·

Βλ. για παράδειγµα την έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
µε την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας περί αποβλήτων – οδηγία 75/422/EΟΚ για τα απόβλητα,
οδηγία 91/689/EΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, οδηγία 75/439/EΟΚ για τα χρησιµοποιηµένα
ορυκτέλαια και οδηγία 86/278/EΟΚ περί της ιλύος καθαρισµού λυµάτων για την περίοδο 1995-1997
(COM (1999) 752 τελικό).
Άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ.
Βλ. σχετικά νοµολογία για την εφαρµογή των οδηγιών: υπόθεση 48/75 Royer, Συλλογή 1976, σ. 497518.

19

Βλ. σχετικά νοµολογία για την εφαρµογή των οδηγιών: υπόθεση 239/85 Επιτροπή κατά Βελγίου,
Συλλογή 1986, σ.3645- 3659. Βλ. επίσης υπόθεση 300/81 Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1983,
σ.449- 456.
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3.

η ενσωµάτωση δεν σηµαίνει υποχρεωτικά θέσπιση µίας συγκεκριµένης
νοµοθετικής διάταξης µε την ίδια ακριβώς διατύπωση· έτσι, µπορεί να αρκεί
ένα γενικό νοµικό πλαίσιο (όπως ήδη υπάρχοντα κατάλληλα µέτρα), εφόσον
εξασφαλίζεται πλήρης εφαρµογή της οδηγίας κατά τρόπο αρκετά σαφή και
ακριβή20·

4.

οι οδηγίες πρέπει να ενσωµατώνονται εντός της οριζοµένης προθεσµίας21.

Και οι δύο πράξεις είναι δεσµευτικές "ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα". Αυτό
το αποτέλεσµα µπορεί να ορισθεί ως µία νοµική ή πραγµατική κατάσταση που
ικανοποιεί τα συµφέροντα τα οποία πρέπει να εξασφαλίσει η σχετική πράξη
σύµφωνα µε τη συνθήκη22.
Γενικός σκοπός της απόφασης πλαισίου είναι η επίτευξη και εξασφάλιση ισότιµης
ποινικής προστασίας του ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της παραχάραξης, µε
τη λήψη από τα κράτη µέλη µέτρων, όπως ο ορισµός των συγκεκριµένων αξιόποινων
συµπεριφορών23 και η πρόβλεψη αποτελεσµατικών, ανάλογων και αποτρεπτικών
ποινικών κυρώσεων24. Επίσης τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργάζονται προκειµένου
να αποφασιστεί ποιο εξ αυτών θα διώξει ποινικώς τον ή τους δράστες, ώστε η
ποινική δίωξη να περιορίζεται όσο το δυνατόν σε ένα και µόνο κράτος µέλος25. Κατά
συνέπεια, η απόφαση πλαίσιο καλύπτει διάφορα ζητήµατα ουσιαστικού ποινικού
δικαίου, καθώς και ζητήµατα όπως η εθνική δικαιοδοσία.
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται µία γενική αξιολόγηση κατά πόσον τα κράτη µέλη έχουν
συµµορφωθεί µε την απόφαση πλαίσιο, η οποία βασίζεται κατά το δυνατόν στα
προαναφερθέντα κριτήρια, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τα διάφορα ζητήµατα
που µπορούν να ρυθµιστούν µε µία νοµική πράξη όπως η οδηγία.
1.2.3.

Πλαίσιο αξιολόγησης
Μία προκαταρκτική παρατήρηση αφορά το (νοµικό) πλαίσιο και τη συνέχεια της
έκθεσης αξιολόγησης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Επιτροπή έχει, στο πλαίσιο του
πρώτου πυλώνα, τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασία για παράβαση έναντι κράτους
µέλους. ∆εδοµένου ότι η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στο πλαίσιο της ΣΕΕ, η φύση
και ο σκοπός της παρούσας έκθεσης διαφέρουν, όπως είναι φυσικό, από την έκθεση
για την ενσωµάτωση µιας οδηγίας του πρώτου πυλώνα από τα κράτη µέλη. Παρόλα
αυτά, εφόσον η Επιτροπή συµµετέχει πλήρως στις εργασίες για τους τοµείς του
τρίτου πυλώνα26, είναι εύλογο να της ανατεθεί να αξιολογήσει στην πράξη τα µέτρα
ενσωµάτωσης, βάσει των οποίων το Συµβούλιο θα εκτιµήσει κατά πόσον τα κράτη
µέλη έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε την απόφαση
πλαίσιο.

20

21

22

23
24
25
26

Βλ. σχετικά νοµολογία για την εφαρµογή των οδηγιών, για παράδειγµα: υπόθεση 29/84 Επιτροπή κατά

Γερµανίας, Συλλογή 1985, σ.1661- 1673.
Βλ. σχετικά νοµολογία για την εφαρµογή των οδηγιών, για παράδειγµα: υπόθεση 52/75, Επιτροπή κατά
Ιταλίας, Συλλογή 1976, σ. 277- 284. Βλ., γενικά, τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την
παρακολούθηση της εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, για παράδειγµα, COM (2001) 309 τελικό.
Βλ. PJG Kapteyn και P.Verloren van Themaat "Introduction to the Law of the European Communities",
τρίτη έκδοση, 1998, σ. 328.
Βλ. άρθρο 3, παράγραφος 1.
Βλ. άρθρο 6.
Βλ. άρθρο 7, παράγραφος 3.
Άρθρο 36, παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Μία δεύτερη προκαταρκτική παρατήρηση αφορά τη φύση του ρυθµιζόµενου τοµέα.
Η απόφαση πλαίσιο αφορά θέµατα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και,
συγκεκριµένα, όχι µόνον ορισµούς εγκληµάτων, αλλά και ζητήµατα γενικού
ποινικού δικαίου, όπως η συµµετοχή και η απόπειρα,27 καθώς και αυτό της ευθύνης
των νοµικών προσώπων28. Παρόλο που τα περισσότερα συστήµατα φαίνεται να
συγκλίνουν, εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδίως όσον αφορά το ζήτηµα της ποινικής
ευθύνης των νοµικών προσώπων, αποκλίσεις µεταξύ των κρατών µελών29.Για να
αξιολογηθεί κατά πόσον τα κράτη µέλη έχουν λάβει µέτρα ώστε να συµµορφωθούν
µε την απόφαση πλαίσιο στα ζητήµατα γενικού ποινικού δικαίου, θα ληφθεί υπόψη,
κατά περίπτωση, και το γενικότερο σύστηµα ποινικού δικαίου των κρατών µελών.
1.3.

Σκοπός της έκθεσης
Με την παρούσα έκθεση θα δοθεί πρώτα από όλα δυνατότητα στο Συµβούλιο να
αξιολογήσει κατά πόσον τα κράτη µέλη έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα για να
συµµορφωθούν µε την απόφαση πλαίσιο. Επίσης θα επιτρέψει στα άλλα όργανα, και
ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να
εκτιµήσουν την πρόοδο που έχει πραγµατοποιηθεί στη φάση αυτή.
Όσον αφορά τις προαναφερθείσες προκαταρτικές παρατηρήσεις, η έκθεση
συγκεντρώνει πραγµατικά δεδοµένα που αφορούν κυρίως τις βασικές διατάξεις της
απόφασης πλαισίου και παρέχει πληροφορίες για την αξιολόγηση της προόδου που
έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. Παρόλο που η Επιτροπή δεν µπορεί να
προσφύγει στο ∆ικαστήριο για να επιβάλει την ενσωµάτωση µίας απόφασης
πλαισίου, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής των κρατών µελών στο ∆ικαστήριο λόγω
εσφαλµένης ερµηνείας ή εφαρµογής (άρα και ενσωµάτωσης) της απόφασης
πλαισίου από άλλο κράτος µέλος.30 Η άσκηση αυτής της δυνατότητας απαιτεί µία
στέρεη βάση για την επίκληση των πραγµατικών περιστατικών, πράγµα στο οποίο
θα συµβάλει η παρούσα έκθεση.

2.

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1.

Επιπτώσεις της απόφασης πλαισίου
Σκοπός της απόφασης πλαισίου είναι να συµπληρώσει τις διατάξεις και να
διευκολύνει την εφαρµογή της διεθνούς σύµβασης προς καταστολή της
παραχαράξεως και κιβδηλείας της 20ής Απριλίου 192931 (στο εξής «η σύµβαση του
1929 ») από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης πλαισίου32. Η
σύµβαση θα πρέπει να θεωρείται ως ένα ελάχιστο σύνολο κανόνων για την ποινική

27
28
29

Άρθρο 3, παράγραφος 2.
Άρθρο 8.
Βλ. για παράδειγµα : «The implementation of the Corpus Iuris in the Member States, Penal provisions
for the protection of European Finances», τ. I , Prof. M. Delmas-Marty and Prof. J.A.E. Vervaele,
Intersentia Antwerpen.

30
31
32

Άρθρο 35, παράγραφος 7 της ΣΕΕ.
Αριθ. 2623, σ. 372. Σειρά Συνθηκών της Κοινωνίας των Εθνών, 1931.
Άρθρο 2, παράγραφος 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2 όλα τα κράτη µέλη που δεν έχουν
µέχρι τώρα προσχωρήσει στη σύµβαση του 1929 δεσµεύονται να το πράξουν.
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προστασία του ευρώ έναντι της παραχάραξης. Η απόφαση πλαίσιο θα πρέπει να
αυξάνει αυτή την προστασία33.
Βάσει της απόφασης πλαισίου τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν έξι κύριες
κατηγορίες µέτρων για την ενίσχυση της ποινικής προστασίας του ευρώ.
Οι πρώτες δύο κατηγορίες αφορούν τον ορισµό της παραχάραξης. Η τρίτη αφορά τις
πρακτικές που θεωρούνται ως αξιόποινες εκτός από την πράξη της παραχάραξης. Η
τέταρτη και η πέµπτη αναφέρονται αντίστοιχα στην ανάγκη θέσπισης αποτρεπτικών
ποινών και τον καθορισµό της δικαιοδοσίας όσον αφορά τα σχετικά εγκλήµατα, ενώ
η έκτη αφορά την ευθύνη των νοµικών προσώπων.
1.

2.

3.

33

34

Το άρθρο 3, παράγραφοι 1, 2 και 3 της σύµβασης του 1929 περιγράφει το
βασικό έκληµα της δόλιας παραχάραξης, το οποίο συνίσταται στη δόλια
κατασκευή ή αλλοίωση νοµισµάτων, που αποτελούν βασικά αδικήµατα. Εκτός
αυτής της εγκληµατικής συµπεριφοράς, η εισαγωγή και εξαγωγή
παραχαραγµένων νοµισµάτων µε σκοπό τη θέση τους σε κυκλοφορία πρέπει
να συνιστά επίσης αξιόποινη πράξη σε όλα τα κράτη µέλη (άρθρο 3,
παράγραφος 1, στοιχεία α) έως γ)).
Τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν µέτρα ώστε: (α) πέραν των πράξεων που
αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 5 της σύµβασης του 1929, και η δόλια
κατοχή µέσων που προορίζονται ειδικά για την παραχάραξη νοµισµάτων να
αποτελεί αξιόποινη πράξη· (β) εκτός των αντικειµένων που αναφέρονται στο
άρθρο 3, παράγραφος 5 της σύµβασης του 192934 (µέσα που προορίζονται
ειδικά για την παραχάραξη νοµισµάτων), να περιλαµβάνονται όλα τα µέσα που
προορίζονται ειδικά για την παραχάραξη νοµισµάτων, µεταξύ άλλων και
προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών· (γ) στα "αντικείµενα" κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 της σύµβασης του 1929 να
περιλαµβάνονται και τα επιµέρους συστατικά του νοµίσµατος (π.χ. τα
ολογραφήµατα), σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλίσουν προστασία έναντι
της παραχάραξης (άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο δ)).
(α)

Οι συµπεριφορές και πράξεις που αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2, όσον
αφορά την κατασκευή νοµισµάτων κατά παράβαση των δικαιωµάτων των
αρµόδιων αρχών για την έκδοση νοµίσµατος, πρέπει να αποτελούν ποινικό
αδίκηµα σε όλα τα κράτη µέλη (άρθρο 4). (β) τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης
να λάβουν µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν το αξιόποινο των συµπεριφορών και
πράξεων που αναφέρονται στα σηµεία 1, 2 και 3, εάν αφορούν
τραπεζογραµµάτια και κέρµατα που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί, αλλά
προορίζονται να κυκλοφορήσουν και αποτελούν νόµιµο νόµισµα (άρθρο 5,
στοιχείο β)).

Επισηµαίνεται ότι για τους σκοπούς της απόφασης πλαισίου, ως "νόµισµα" νοείται το χαρτονόµισµα
(περιλαµβανοµένων των τραπεζογραµµατίων) και το µεταλλικό νόµισµα, που κυκλοφορεί νοµίµως,
περιλαµβανοµένων των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν νοµίµως
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) 974/98 (άρθρο 1). Έτσι τηρείται και η αρχή που διατυπώνεται στη
σύµβαση του 1929 για την ισότιµη προστασία του "εγχώριου" και του "αλλοδαπού" νοµίσµατος.
Άρθρο 3, παράγραφος 5 : Η παράγραφος αυτή αφορά τα εγκλήµατα σχετικά µε τα µέσα που
χρησιµοποιούνται για την παραχάραξη.
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4.

5.

6.

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιβάλουν για όλες τις εγκληµατικές
δραστηριότητες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 5 της απόφασης πλαισίου
αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις,
συµπεριλαµβανοµένων και των στερητικών της ελευθερίας ποινών για τις
οποίες χωρεί έκδοση (άρθρο 6). Τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να
προβαίνουν σε έκδοση τουλάχιστον σε περιπτώσεις αδικηµάτων των άρθρων 3
έως 5 σύµφωνα µε το άρθρο 2 της ευρωπαϊκής σύµβασης περί εκδόσεως του
195735 και να προβλέπουν ποινές, η µέγιστη των οποίων δεν είναι κατώτερη
των 8 ετών στην περίπτωση του αδικήµατος της παραχάραξης που αναφέρεται
στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α).
Τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να θεµελιώσουν τη
δικαιοδοσία τους επί των αδικηµάτων που αναφέρονται στην απόφαση
πλαίσιο. Τουλάχιστον τα κράτη µέλη τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ
πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν την
ποινική δίωξη της παραχάραξης, τουλάχιστον της παραχάραξης του ευρώ,
ανεξάρτητα από την υπηκοότητα του δράστη ή τον τόπο τέλεσης του
αδικήµατος. Η απόφαση πλαίσιο αναφέρεται περαιτέρω και στο ζήτηµα της
σύγκρουσης δικαιοδοσίας (άρθρο 7).
Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ώστε τα νοµικά
πρόσωπα να υπέχουν ευθύνη για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 3 έως 5
της απόφασης πλαισίου, τις οποίες διαπράττουν προς όφελός τους πρόσωπα
που έχουν ηγετική θέση εντός του νοµικού προσώπου, καθώς και για συνέργια
ή ηθική αυτουργία στη διάπραξη των εν λόγω αδικηµάτων ή για απόπειρα
τέλεσης των αδικηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1,
στοιχεία α) και β) (άρθρο 8). Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να
εξασφαλίσουν την επιβολή στο νοµικό πρόσωπο που υπέχει ευθύνη σύµφωνα
µε το άρθρο 8, αποτελεσµατικών, ανάλογων και αποτρεπτικών κυρώσεων
(άρθρο 9).

Με βάση τους ελάχιστους κανόνες που προβλέπει η σύµβαση του 192936, η
απόφαση πλαίσιο πραγµατεύεται επίσης ζητήµατα του γενικού ποινικού δικαίου: την
"συµµετοχή στο έγκληµα" και την "απόπειρα". Τα κράτη µέλη υποχρεούνται, για
παράδειγµα, να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν το αξιόποινο της
συνέργιας, της ηθικής αυτουργίας και της απόπειρας κατά την τέλεση του
εγκλήµατος της δόλιας κατασκευής ή αλλοίωσης νοµίσµατος (άρθρο 3,
παράγραφος 2).
Η Επιτροπή έχει τονίσει τη σηµασία της καθιέρωσης όλων των συστηµάτων
προστασίας του ευρώ, περιλαµβανοµένης της ενίσχυσης της ποινικής προστασίας,
µέχρι την 1η Ιανουαρίου 200137. Το Συµβούλιο υπογράµµισε επίσης τη σηµασία της
ύπαρξης αποτελεσµατικής ποινικής προστασίας του ευρώ πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2002. Η απόφαση πλαίσιο ως εκ τούτου υποχρεώνει τα κράτη µέλη να
εξασφαλίσουν την προστασία αυτή πριν ακόµα τεθεί σε κυκλοφορία το νόµισµα από
την 1η Ιανουαρίου 2002. Η προστασία αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις
35
36
37

Παρίσι, 13.12.1957, ETS αριθ. 024.
Άρθρο 3, παράγραφος 4, της σύµβασης του 1929.
Βλ. µεταξύ άλλων ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1998 προς το Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τίτλο "Προστασία του ευρώ –
καταπολέµηση της παραχάραξης" (COM (98) 474 τελικό).
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εγκληµατικές δραστηριότητες που αναφέρονται ανωτέρω στα σηµεία
στοιχείο α) (άρθρο 5, στοιχείο α)).
2.2.

1, 2

και

3

Βασικές διατάξεις της απόφασης πλαισίου

Η Επιτροπή υπογράµµισε προηγουµένως τη σηµασία της διατύπωσης ορισµών
γενικά αποδεκτών που θα διευκολύνουν την επεξεργασία των πληροφοριών, την
καθιέρωση δικαστικής συνεργασίας και την εφαρµογή των ποινών38,
εξασφαλίζοντας έτσι οµοιόµορφη προστασία του ευρώ σε όλη την Ένωση.
Γενικότερα, µία απόφαση πλαίσιο αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη πράξη για την
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ευθυγράµµιση των ορισµών για τα ειδικά αδικήµατα της
παραχάραξης, δεδοµένου ότι σκοπός της είναι η προσέγγιση των νοµοθεσιών και
κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών39.
Μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει ήδη κάποιος βαθµός οµοιογένειας των νοµοθεσιών
των κρατών µελών που έχουν επικυρώσει τη σύµβαση του 192940. Ωστόσο, η
επικύρωση της σύµβασης του 1929 δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί από όλα τα κράτη
µέλη, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η προστασία
του ευρώ πέραν της σύµβασης του 1929, τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέψουν το
αξιόποινο ορισµένων πρακτικών, όπως της µεταφοράς παραχαραγµένων νοµισµάτων
ή της δόλιας κατοχής προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που προορίζονται
για την παραχάραξη νοµίσµατος.
Τόσο το Συµβούλιο όσο και η Επιτροπή θεωρούν ότι µία περαιτέρω προτεραιότητα
αποτελεί η εξασφάλιση του ίδιου επιπέδου πρόληψης σε όλη την Ένωση µε τη
θέσπιση αποτρεπτικών ποινών. Από πρακτική άποψη, θα πρέπει επίσης να προσεχθεί
ειδικότερα το ζήτηµα της θεµελίωσης της δικαιοδοσίας, τουλάχιστον στα κράτη
µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, ώστε να είναι δυνατή η ποινική δίωξη της
παραχάραξης του ευρώ ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του δράστη ή από τον τόπο
όπου τελέσθηκε το έγκληµα.
Ως εκ τούτου, η έκθεση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη γενικότερη περιγραφή και
αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο τα κράτη µέλη εφαρµλοζουν τα άρθρα 3, 6
και 7.
2.2.1.

Κατάσταση όσον αφορά την ενσωµάτωση της απόφασης πλαισίου και την επικύρωση
της σύµβασης του 1929: πίνακες 1 και 2
Πίνακας 1
∆εκατέσσερα κράτη µέλη41 έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων µε τις οποίες ενσωµατώνουν στην εθνική τους νοµοθεσία την απόφαση
πλαίσιο. Οι πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τα κράτη µέλη διαφέρουν

38

39
40

41

Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1998 στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε τίτλο "Προστασία του ευρώ – καταπολέµηση της
παραχάραξης" (COM (98) 474 τελικό).
Άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β) της ΣΕΕ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 της σύµβασης του 1929, η επικύρωση της σύµβασης από ένα κράτος
προϋποθέτει ότι η νοµοθεσία του και η διοικητική του οργάνωση είναι σύµφωνες µε τους κανόνες της
σύµβασης.
Βλ. πίνακα 1.
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σηµαντικά, ιδίως ως προς την πληρότητά τους. Ωστόσο, η έκθεση βασίζεται στα
στοιχεία αυτά, συµπληρωµένα όπου ήταν αναγκαίο και δυνατόν.
Ειδικότερα όσον αφορά την ενσωµάτωση του άρθρου 8 σχετικά µε τη συµµετοχή
και την ηθική αυτουργία των νοµικών προσώπων στα εγκλήµατα που αναφέρονται
στα άρθρα 3 έως 5 ή την απόπειρα των εγκληµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και τις αντίστοιχες κυρώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 9, η Επιτροπή δεν έχει λάβει τις σχετικές πληροφορίες. Επιπλέον, η Επιτροπή
δεν έχει λάβει από όλα τα κράτη µέλη όλα τα κείµενα των διατάξεων ενσωµάτωσης
των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 6 παράγραφος 1.
Επισηµαίνεται ότι στα περισσότερα κράτη µέλη (Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία,
Γαλλία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες,
Πορτογαλία και Σουηδία) έχει αρχίσει η διαδικασία θέσπισης νέας νοµοθεσίας µε
την οποία συµπληρώνεται ή τροποποιείται η υφιστάµενη ποινική νοµοθεσία,
προκειµένου να τηρηθεί η απόφαση πλαίσιο. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας και του
Λουξεµβούργου42, τα µέτρα αυτά αφορούν σχεδόν όλες τις διατάξεις της απόφασης
πλαισίου, αλλά δεν έχουν ακόµη αρχίσει να ισχύουν. Η Γαλλία43 έχει εκπονήσει
νοµοθεσία για την ενσωµάτωση των άρθρων 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ), 5
στοιχείο β) και 7 της απόφασης πλαισίου, που δεν έχει αρχίσει ακόµη να ισχύει. Η
Γερµανία έχει εκπονήσει νοµοθεσία για την ενσωµάτωση του άρθρου 3 παράγραφος
1 στοιχείο δ) και του άρθρου 8 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση, που δεν έχει ακόµη
τεθεί σε ισχύ. Στο µέτρο του δυνατού, ωστόσο, αυτά τα σχέδια νόµων έχουν ληφθεί
υπόψη στα σηµεία 2.2.2 έως 2.2.6. Η Ισπανία και το ΗΒ δεν έχουν αρχίσει τη
θέσπιση νέας νοµοθεσίας για τη συµµόρφωση µε την απόφαση πλαίσιο.

Πίνακας 2
Όσον αφορά την υποχρέωση των κρατών µελών – εφόσον δεν το έχουν πράξει
ακόµη – να προσχωρήσουν στη σύµβαση του 1929, επισηµαίνεται ότι η Σουηδία
προσχώρησε την 1η Ιουλίου. Το Λουξεµβούργο έχει εκπονήσει ένα σχέδιο νόµου για
τον σκοπό αυτό, που αναµένεται να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2001. Όλα
τα κράτη µέλη έχουν τώρα προσχωρήσει στη σύµβαση του 1929 ή θα
προσχωρήσουν πολύ σύντοµα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης
πλαισίου, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.
2.2.2.

Βασικές αξιόποινες πράξεις (άρθρο 3): Πίνακας 344
Η βασική έννοια της παραχάραξης νοµίσµατος που ορίζεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) της απόφασης πλαισίου έχει ενσωµατωθεί ή
πρόκειται να ενσωµατωθεί πολύ σύντοµα από όλα τα κράτη µέλη στην εθνική τους
ποινική νοµοθεσία, όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
γενικές έννοιες ή ορισµούς, όπως παραχάραξη, νόθευση, νόθευση για την αύξηση
της αξίας, κιβδηλεία ή κατασκευή παραχαραγµένου νοµίσµατος, που καλύπτουν την

42

43
44

Στο Λουξεµβούργο έχει αρχίσει η διαδικασία εκπόνησης νοµοθεσίας σχετικά µε την ευθύνη των
νοµικών προσώπων.
Στη Γαλλία έχει αρχίσει η διαδικασία εκπόνησης νοµοθεσίας µε βάση το άρθρο 4.
Οι πίνακες 3 έως 7 θα δηµοσιευθούν σε ένα άλλο "έγγραφο εργασίας της Επιτροπής".
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συµπεριφορά της δόλιας κατασκευής ή αλλοίωσης45 του νοµίσµατος, κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Το Βέλγιο (µόνο για τα κέρµατα), η
Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο και η Πορτογαλία46 προβαίνουν στη
νοµοθεσία τους σε διάκριση µεταξύ παραποίησης, αφενός και νόθευσης του
νοµίσµατος, αφετέρου. Η ισπανική ποινική νοµοθεσία δεν προβλέπει το αξιόποινο
της δόλιας αλλοίωσης του νοµίσµατος. Τα κράτη µέλη προβλέπουν επίσης ποινές για
τη δόλια θέση σε κυκλοφορία παραχαραγµένων νοµισµάτων, συνήθως σε ευρύτερο
πλαίσιο από αυτό του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β). Η ποινική νοµοθεσία της
Φινλανδίας φαίνεται ότι έχει έναν κάπως περιορισµένο ορισµό της παραχάραξης
νοµισµάτων47.
Έξι κράτη µέλη (Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες και Πορτογαλία
και, µετά την έναρξη ισχύος της σχετικής νοµοθεσίας, Λουξεµβούργο)
προβλέπουν ρητά το αξιόποινο της εξαγωγής, εισαγωγής και µεταφοράς
παραχαραγµένων νοµισµάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1
στοιχείο γ) της απόφασης πλαισίου. Η Ιρλανδία τιµωρεί ρητά την παράδοση,
εισαγωγή και εξαγωγή από άλλο κράτος µέλος. Άλλα κράτη µέλη έχουν
ενσωµατώσει το άρθρο αυτό της απόφασης πλαισίου µε γενικότερους όρους ή
έχουν ήδη σε ισχύ διατάξεις ποινικής νοµοθεσίας που ορίζουν τη σχετική
αξιόποινη συµπεριφορά µε γενικότερους όρους (για παράδειγµα: Βέλγιο,
Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο48). Η
Αυστρία και η Γερµανία χαρακτηρίζουν την πράξη της µεταφοράς ως
συνδροµή στις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο
γ) της απόφασης πλαισίου, πράγµα που έχει συνέπειες ως προς το επίπεδο των
επιβαλλόµενων ποινών.
Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Γερµανία, το Λουξεµβούργο, οι Κάτω
Χώρες, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία αναφέρουν ρητά την κατοχή
µε δόλιο σκοπό µέσων που προορίζονται για την παραχάραξη νοµισµάτων. Τα
περισσότερα κράτη µέλη49 προβαίνουν σε ρητή διάκριση µεταξύ "προµήθειας"
και "κατοχής". Η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν
υιοθετήσει µία ευρεία έννοια που καλύπτει την προµήθεια και κατοχή. Το
Βέλγιο δεν χαρακτηρίζει ως αδίκηµα την κατοχή που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο δ).
Η ποινική νοµοθεσία της ∆ανίας δεν περιέχει ειδική αναφορά στη
συµπεριφορά που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ),
αλλά καλύπτει τις δραστηριότητες αυτές χαρακτηρίζοντάς της ως απόπειρα ή
συµµετοχή στην παραχάραξη ή τη θέση σε κυκλοφορία παραχαραγµένου
45

46

47

48

49

Η νοµοθεσία της ∆ανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας, των Κάτω Χωρών, της Σουηδίας, της Φινλανδίας
και του Ηνωµένου Βασιλείου καλύπτει την αλλοίωση µε όρους όπως κιβδηλεία και παραχάραξη. Η
γερµανική ποινική νοµοθεσία καλύπτει την αλλοίωση ("verfälscht"), εφόσον αυξάνει την αξία (άρθρο
146, παράγραφος), αριθ. 1 του ποινικού κώδικα.
Στην πορτογαλική νοµοθεσία τιµωρείται η αλλοίωση µόνο εάν καταλήγει σε αύξηση της (ονοµαστικής)
αξίας (άρθρο 262, παράγραφος 2). Επιπλέον, η πορτογαλική νοµοθεσία τιµωρεί την υποτίµηση των
κερµάτων (άρθρο 263).
Η φινλανδική ποινική νοµοθεσία τιµωρεί (µόνο) τη µεταβίβαση παραχαραγµένων νοµισµάτων σε άλλο
πρόσωπο (κεφ. 37, τµ. 1 παραγρ. 1).
Η νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου αφετέρου περιέχει ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή, φόρτωση
και εκφόρτωση καθώς και την εξαγωγή παραχαραγµένων νοµισµάτων.
Ο ισπανικός ποινικός κώδικας (άρθρο 400) καλύπτει την "κατασκευή" και την "κατοχή" αυτών των
µέσων και εργαλείων.
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νοµίσµατος, πράγµα που µπορεί να έχει συνέπειες ως προς το επίπεδο των
προβλεπόµενων ποινών.
Ορισµένα κράτη µέλη (Γαλλία, Γερµανία, και Λουξεµβούργο) έχουν προτείνει
– σύµφωνα µε τις εθνικές τους νοµοθετικές διαδικασίες – να αναφέρονται
ειδικά στις ποινικές τους νοµοθεσίες τα προγράµµατα ηλεκτρονικών
υπολογιστών ως µέσα που προορίζονται για την παραχάραξη νοµίσµατος,
καθώς και τα συστατικά του νοµίσµατος (όπως τα ολογραφήµατα) που
χρησιµεύουν για την προστασία έναντι της παραχάραξης, ώστε να είναι
σύµφωνες µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Η Αυστρία50, η Ιταλία51,
οι Κάτω Χώρες52 και η Ισπανία53 έχουν νοµοθεσίες που καλύπτουν ειδικά
κάθε ένα από αυτά τα αδικήµατα. Η ελληνική ποινική νοµοθεσία καλύπτει τα
αδικήµατα του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Άλλα κράτη µέλη, όπως
το Βέλγιο, έχουν ενσωµατώσει το άρθρο αυτό υιοθετώντας γενικότερες έννοιες
ή χρησιµοποιώντας πολύ ευρεία και γενική διατύπωση στις νοµοθεσίες τους,
όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία. Η Πορτογαλία, η Φινλανδία και η
Σουηδία χαρακτηρίζουν την πράξη που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
στοιχείο δ) ως προπαρασκευαστική (του εγκλήµατος) της παραχάραξης,
πράγµα που έχει συνέπειες ως προς το επίπεδο των επιβαλλόµενων ποινών.
Όλα τα κράτη µέλη – στο βαθµό που έχουν καταστήσει αξιόποινες τις συµπεριφορές
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 – διαθέτουν γενικές διατάξεις περί
συµµετοχής, ηθικής αυτουργίας και απόπειρας στις ποινικές τους νοµοθεσίες ή στο
common law, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2. Οι διατάξεις περί
παραχάραξης στις ποινικές νοµοθεσίες (νοµοσχέδια) πολλών κρατών µελών
παραπέµπουν στις γενικές διατάξεις περί συµµετοχής, ηθικής αυτουργίας και
απόπειρας του ποινικού τους κώδικα. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει γενικές
διατάξεις που εφαρµόζονται (αυτοµάτως) στα αδικήµατα της παραχάραξης (όπως
για παράδειγµα η Ισπανία ή η Ιρλανδία που έχει σύστηµα common law).
Επαναλαµβάνεται ότι σκοπός της απόφασης πλαισίου είναι η προσέγγιση των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών και τα θέµατα που
ρυθµίζει δεν θα πρέπει να περιορίζονται στα προβλεπόµενα από τη σύµβαση του
1929 (βλ. ανωτέρω κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1). Στο άρθρο 3 παράγραφος 1
περιγράφονται µε ακριβή και σαφή διατύπωση οι πράξεις που θα πρέπει να
καταστούν αξιόποινες βάσει της εθνικής νοµοθεσίας.
Ορισµένα κράτη µέλη θεωρούν ότι οι γενικά διατυπωµένες διατάξεις ή οι γενικοί
ορισµοί, όροι ή έννοιες που περιέχουν οι νοµοθεσίες τους είναι σύµφωνες µε την
απόφαση πλαίσιο. Με βάση ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης,
µπορεί να αρκεί ένα γενικό νοµικό πλαίσιο (όπως, κατά περίπτωση, ήδη υπάρχοντα
50

51

52

53

Η Αυστρία έχει προσαρµόσει την ποινική της νοµοθεσία ώστε να καλύπτονται τα συστατικά, όπως τα
ολογραφήµατα, για την προστασία έναντι της παραχάραξης· τα προγράµµατα ηλεκτρονικών
υπολογιστών καλύπτονται µε όρους όπως "Mittel" ή "Werkzeug".
Η ιταλική νοµοθεσία καλύπτει µε ευρεία διατύπωση τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, και
έχει προσαρµόσει τη νοµοθεσία της ώστε να καλύπτονται τα συστατικά για την προστασία έναντι της
παραχάραξης, όπως τα ολογραφήµατα.
Οι Κάτω Χώρες έχουν προσαρµόσει τον ποινικό τους κώδικα ώστε να καλύπτει τα προγράµµατα
ηλεκτρονικών υπολογιστών· τα ολογραφήµατα θεωρήθηκε ότι καλύπτονται από την ισχύουσα ποινική
νοµοθεσία (άρθρο 214).
Η ισπανική νοµοθεσία αναφέρει ειδικά τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και έµµεσα µόνο
καλύπτει τα µέσα για την προστασία έναντι της παραχάραξης.
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µέτρα), εφόσον εξασφαλίζεται πλήρης εφαρµογή της οδηγίας κατά τρόπο σαφή και
ακριβή. Για λόγους σαφήνειας και ακρίβειας, εκείνα τα κράτη µέλη που έχουν ρητά
περιλάβει στον ποινικό τους κώδικα την συµπεριφορά που πρέπει να καταστεί
αξιόποινη σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ), έχουν
αναµφίβολα συµµορφωθεί από την άποψη αυτή µε την απόφαση πλαίσιο. Αυτά τα
κράτη µέλη, επίσης, µπορούν καλύτερα να ανταποκριθούν στην απαίτηση της
ασφάλειας του δικαίου (κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.2.2., κριτήριο 2).
2.2.3.

Πρόσθετες αξιόποινες πράξεις (άρθρο 4) και νοµίσµατα που δεν έχουν ακόµη εκδοθεί
αλλά προορίζονται να κυκλοφορήσουν (άρθρο 5): Πίνακας 4
∆ώδεκα κράτη µέλη ανέφεραν ότι οι ποινικοί τους κώδικες εξασφαλίζουν το
αξιόποινο της παράνοµης κατασκευής νοµισµάτων µε τη χρήση νόµιµων
εγκαταστάσεων και υλικού, κατά την έννοια του άρθρου 4. Τα κράτη µέλη
συµµορφώνονται µε το άρθρο αυτό είτε τροποποιώντας την ποινική τους νοµοθεσία
για τον σκοπό αυτό (όπως η Αυστρία και η Ιρλανδία) είτε υιοθετώντας έναν ευρύ
ορισµό της παραχάραξης, όπου περιλαµβάνεται η παράνοµη χρήση νόµιµων
εγκαταστάσεων για την παραγωγή χρήµατος. Η γαλλική54, η ιταλική, η πορτογαλική
και η ισπανική ποινική νοµοθεσία δεν περιέχουν ειδικές διατάξεις για το αξιόποινο
της συµπεριφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 4.
Ελάχιστα κράτη µέλη (∆ανία, Γερµανία, Κάτω Χώρες, Ισπανία55, Φινλανδία και –
σε κάποιο βαθµό – Ηνωµένο Βασίλειο56) µπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσµία που
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και να λάβουν µέτρα σε συµµόρφωση µε το
άρθρο 5 στοιχείο α) µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2000. Τα περισσότερα κράτη µέλη,
ωστόσο, έχουν προετοιµάσει ή λάβει µέτρα για να καλύψουν τις εγκληµατικές
δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, εξασφαλίζοντας έτσι την
ποινική προστασία του ευρώ προτού ακόµη τεθεί σε κυκλοφορία.
Επτά κράτη µέλη (Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία
και Σουηδία) έχουν τροποποιήσει την ποινική τους νοµοθεσία ώστε να είναι
σύµφωνη µε το άρθρο 5 στοιχείο β). Η Αυστρία, η ∆ανία, η Γερµανία, η Ισπανία και
το Ηνωµένο Βασίλειο φαίνεται ότι διαθέτουν νοµοθεσία που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του άρθρου 5 στοιχείο β). Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο
θα συµµορφωθούν µε τη διάταξη αυτή µετά την έναρξη ισχύος της σχετικής
νοµοθεσίας τους. Η ιταλική νοµοθεσία δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για την
ενσωµάτωση του άρθρου 5 στοιχείο β).

2.2.4.

Ποινές (άρθρο 6): Πίνακας 5
Σχεδόν όλα τα κράτη µέλη ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία57 στην υποχρέωση που
επιβάλει το άρθρο 6 παράγραφος 2, σύµφωνα µε το οποίο η δόλια κατασκευή ή
αλλοίωση νοµίσµατος που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

54
55
56

57

Η Γαλλία εκπονεί νέα νοµοθεσία για να συµµορφωθεί µε το άρθρο 4.
Η ισπανική νοµοθεσία ήταν ήδη σε ισχύ πριν από την έκδοση της απόφασης πλαισίου.
Η νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου προβαίνει σε διάκριση µεταξύ χαρτονοµισµάτων και κερµάτων.
Τα χαρτονοµίσµατα καλύπτονται – πριν από την 1.1.2002 – από τις διατάξεις για το έγκληµα της
forgery· τα κέρµατα από τις διατάξεις για το έγκληµα της counterfeiting.
Σηµ: σε ορισµένα κράτη µέλη,, όπως στο Λουξεµβούργο και την Ιρλανδία, δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία τυπικής θέσπισης εθνικής νοµοθεσίας. Η πορτογαλική νοµοθεσία προβλέπει (µόνο) στην
περίπτωση του άρθρου 263 του ποινικού κώδικα χαµηλότερη ποινή (αλλοίωση της εσωτερικής αξίας
του νοµίσµατος).
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τιµωρείται µε ποινές φυλάκισης, η µέγιστη των οποίων δεν είναι κατώτερη των οκτώ
ετών. ∆εδοµένου ότι η ισπανική νοµοθεσία δεν προβλέπει τιµωρία της αλλοίωσης
νοµίσµατος, κατά συνέπεια δεν µπορεί να επιβληθεί καµία ποινή. Η Σουηδία
προβλέπει ποινή µέχρι οκτώ ετών µόνο εάν το έγκληµα είναι σοβαρό ("gross"). Η
Φινλανδία προβλέπει µόνο σε περίπτωση διακεκριµένης παραχάραξης ελάχιστη
ανώτατη ποινή οκτώ ετών (στην πραγµατικότητα δέκα ετών).
Το άρθρο 6 παρέχει κάποιο βαθµό διακριτικής ευχέρειας στα κράτη µέλη. Το ζήτηµα
της προσέγγισης των ποινών είναι δύσκολο, όπως αναλύεται και στην ανακοίνωση
της Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο όσον αφορά τη δηµιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση58. Στην
ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, όσον αφορά την προσέγγιση των
ποινικών νοµοθεσιών στη βάση του Τάµπερε, τα κυριότερα προβλήµατα συνδέονται
µε το επίπεδο των ποινών59.
Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, η ενσωµάτωση του άρθρου 6 που αφορά τις ποινικές
κυρώσεις παρουσιάζει µεγάλη ανοµοιογένεια.
Πολλά κράτη µέλη προβλέπουν ανώτατες ποινές φυλάκισης (σε σχέση µε την
παραχάραξη γενικά, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α): Η
Σουηδία επιβάλει ανώτατη ποινή φυλάκισης 8 ετών για σοβαρές περιπτώσεις
παραχάραξης· οι Κάτω Χώρες, 9 ετών· η Αυστρία, η Φινλανδία (για
διακεκριµένη παραχάραξη), το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία προβλέπουν
ανώτατη ποινή 10 ετών· η ∆ανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, 12 ετών· η
Γερµανία και το Λουξεµβούργο (τραπεζογραµµάτια): 15 ετών· το Βέλγιο
(τραπεζογραµµάτια): 20 ετών· η Γαλλία: 30 ετών· η Ελλάδα έχει ένα σύστηµα
ποινής κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών· η Ισπανία προβλέπει ποινή φυλάκισης
µεταξύ 8 ετών (ελάχιστη) και 12 ετών (µέγιστη).
Έξι κράτη µέλη προβλέπουν µόνο ποινές φυλάκισης. Τα άλλα εννέα κράτη µέλη
έχουν επίσης τη δυνατότητα επιβολής χρηµατικών ποινών.
Η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο και η Ισπανία έχουν ένα σύστηµα
ποινής φυλάκισης που συνδυάζεται µε χρηµατική ποινή· το Βέλγιο έχει ένα
σύστηµα ποινών φυλάκισης, µε παράλληλη επιβολή ποινής στέρησης των
πολιτικών δικαιωµάτων και, για ήσσονος σηµασίας αδικήµατα, προβλέπει ένα
συνδυασµό χρηµατικής ποινής και/ή ποινής φυλάκισης· το Ηνωµένο Βασίλειο
και η Ιρλανδία έχουν ένα σύστηµα που επιτρέπει την επιλογή µεταξύ ποινής
φυλάκισης ή χρηµατικής ποινής ή συνδυασµού και των δύο· η πορτογαλική
νοµοθεσία τιµωρεί ορισµένα αδικήµατα µόνο µε φυλάκιση, ενώ άλλα µε
φυλάκιση ή χρηµατική ποινή και άλλα µόνο µε χρηµατική ποινή. Οι Κάτω
Χώρες έχουν ένα σύστηµα που επιτρέπει επιλογή µεταξύ ποινής φυλάκισης ή
χρηµατικής ποινής ή συνδυασµό και των δύο. Οι χρηµατικές ποινές
ποικίλλουν, για παράδειγµα, από απεριόριστη χρηµατική ποινή (Ιρλανδία) έως
30.000 ευρώ (Γαλλία) στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο

58

59

Εξαµηνιαία ενηµέρωση του πίνακα αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά
τη δηµιουργία ενός χώρου "ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης" στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δεύτερο
εξάµηνο 2001) COM (2001) 628 τελικό.
Ο.π. σ. 5.
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δ). Οι χρηµατικές ποινές µπορούν επίσης να είναι ανάλογες µε το ποσό που
αποτέλεσε αντικείµενο παραχάραξης (για παράδειγµα στην Ισπανία60).
Γενικά, τα κράτη µέλη προβαίνουν σε διάκριση µεταξύ σοβαρών και ήσσονος
σηµασίας αδικηµάτων που σχετίζονται µε την παραχάραξη. Η Ελλάδα και η
Φινλανδία, για παράδειγµα, προβλέπουν σε περίπτωση "ελαφρών περιπτώσεων
παραχάραξης" τη δυνατότητα µικρότερων ποινών. Το Βέλγιο, η Ισπανία και η
Πορτογαλία έχουν θεσπίσει ένα ήσσονος σηµασίας αδίκηµα δόλιας κυκλοφορίας
παραχαραγµένων νοµισµάτων, εφόσον ο δράστης έχει δεχθεί καλόπιστα το
παραχαραχθέν νόµισµα. Τα περισσότερα κράτη µέλη επίσης τιµωρούν το αδίκηµα
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) µε χαµηλότερες ποινές από
αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β). Επιπλέον, οι
ποινές που µπορούν να επιβληθούν για τα αδικήµατα του άρθρου 3 παράγραφος 2
είναι χαµηλότερες από εκείνες που επιβάλλονται για το αναφερόµενο στο άρθρο 3
παράγραφος 1.
Με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1, και έχοντας υπόψη ότι οι ποινικές κυρώσεις θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον ανάλογες, τα κράτη µέλη πρέπει επί πλέον να
προβλέψουν κυρώσεις, περιλαµβανοµένων στερητικών της ελευθερίας ποινών που
µπορεί να οδηγήσουν σε έκδοση. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή σύµβαση περί
εκδόσεως του 1957 θα πρέπει να προβλέπουν ποινές φυλάκισης το ανώτατο όριο
των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός έτους61.
Σχεδόν όλα τα κράτη µέλη (εκτός της Ιρλανδίας και του Λουξεµβούργου, των
οποίων η νοµοθεσία δεν έχει ακόµη αρχίσει να ισχύει, και της Ισπανίας, που δεν έχει
προβλέψει ποινές για την αλλοίωση νοµίσµατος) έχουν προβλέψει για την
περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), ποινές φυλάκισης το ανώτατο
όριο των οποίων είναι τουλάχιστον 8 έτη, και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα
έκδοσης (βλ. πίνακα 5). Η Αυστρία, η ∆ανία, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, το
Λουξεµβούργο62, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο επιτρέπουν βάσει των
νοµοθεσιών τους έκδοση για τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3
παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), 3 παράγραφος 2, 4 και 5. Η Γαλλία και η
Γερµανία, στην περίπτωση του άρθρου 3, παράγραφος 1 στοιχείο δ), και η Ιρλανδία
στις περιπτώσεις των άρθρων 3 έως 5, έχουν θεσπίσει νοµοθεσία που δεν έχει ακόµη
τεθεί σε ισχύ. Η Ιταλία δεν ενσωµάτωσε στη νοµοθεσία της το άρθρο 4, και κατά
συνέπεια δεν προέβλεψε σχετική ποινή. Η ιταλική νοµοθεσία δεν επιτρέπει – µόνο
ως προς το σηµείο αυτό – την έκδοση. Η πορτογαλική νοµοθεσία δεν προβλέπει
έκδοση στην περίπτωση του αδικήµατος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
60

61

62

Το ύψος της χρηµατικής ποινής µπορεί να κυµαίνεται από το ποσό της ονοµαστικής αξίας των
παραχαραγµένων νοµισµάτων (ελάχιστο) έως το δεκαπλάσιό της (µέγιστη).
"Έκδοσις ενεργείται δια πράξεις κολασίµους υπό των νόµων του αιτούντος µέρους και του µέρους παρ’
ου ζητείται η έκδοσης, αίτινες τιµωρούνται δια ποινής στερήσεως της ελευθερίας ή δια µέτρου
ασφαλείας, ανώτατου ορίου ενός τουλάχιστον έτους ή αυστηροτέρας ποινής. Οσάκις έλαβεν χώραν
καταδίκη εις ποινής ή υπεβλήθη µέτρον ασφαλείας εις το έδαφος του αιτούντος µέρους η απαγγελθείσα
κύρωσις δέον να είναι διαρκείας τεσσάρων µηνών κατ’ ελάχιστον όριον." (Άρθρο 2, παράγραφος 1 της
Ευρωπαϊκής Συµβάσεως Εκδόσεως).
Ορισµένα κράτη µέλη (∆ανία, Φινλανδία, Σουηδία και Πορτογαλία) έχουν διατυπώσει επιφυλάξεις για
τη σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία έκδοση επιτρέπεται µόνον όταν η ποινή υπερβαίνει τη φυλάκιση
ενός έτους (Γαλλία: 2 έτη). Η εθνική νοµοθεσία περί εκδόσεως δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη παρά µόνο
σε εκείνες τις (ελάχιστες) περιπτώσεις κρατών µελών που έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή σχετικές
διατάξεις βάσει του άρθρου 11 της απόφασης πλαισίου.
Ο . π.
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στοιχείο δ). Η βελγική, ισπανική, ελληνική και πορτογαλική ποινική νοµοθεσία
προβλέπουν επίσης ποινές για ορισµένα ήσσονος σηµασίας αδικήµατα για τα οποία
δεν χωρεί έκδοση.
Το ερώτηµα κατά πόσον οι ποινικές κυρώσεις που ισχύουν στα κράτη µέλη είναι
αρκετά αποτρεπτικές, θα µπορούσε, σε ένα πρώτο στάδιο, να απαντηθεί καταφατικά,
δεδοµένου ότι σχεδόν όλα τα κράτη µέλη έχουν προβλέψει για την πράξη της
παραχάραξης γενικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α),
(ανώτατη) ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 8 ετών, σε ορισµένες δε περιπτώσεις πολύ
µεγαλύτερη. Η πιθανότητα ανίχνευσης των αξιόποινων πράξεων, το είδος της δίωξης
(υποχρεωτική ή προαιρετική) και η πρακτική επιβολής ποινών από τα δικαστήρια
κάθε κράτους µέλους αναµφίβολα έχουν επιπτώσεις στον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργούν οι ποινές, ιδιαίτερα κατά πόσον θεωρούνται πραγµατικά αποτρεπτικές
και αποτελεσµατικές.
Επισηµαίνεται ότι στη διάρκεια του έτους αυτού αναµένεται να εγκριθεί από το
Συµβούλιο µία πρόταση για απόφαση πλαίσιο σχετικά µε το ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης, που αποσκοπεί στην αντικατάσταση των διαδικασιών έκδοσης µεταξύ
των κρατών µελών.
2.2.5.

∆ικαιοδοσία (άρθρο 7): Πίνακας 6
Όλα τα κράτη µέλη φαίνεται ότι έχουν συµµορφωθεί µε την υποχρέωση του άρθρου
7 παράγραφος 1. Τουλάχιστον εννέα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ
διαθέτουν νοµοθεσία σε ισχύ η οποία είναι σύµφωνη µε το άρθρο 7 παράγραφος 2,
ενώ τρία άλλα κράτη µέλη (Ιρλανδία, Γαλλία και Λουξεµβούργο) που έχουν
υιοθετήσει το ευρώ, έχουν εκπονήσει νοµοθεσία προκειµένου να συµµορφωθούν
πλήρως µε το άρθρο 7 παράγραφος 2, η οποία δεν έχει ακόµη αρχίσει να ισχύει.

2.2.6.

Ευθύνη νοµικών προσώπων και κυρώσεις (άρθρα 8 και 9): Πίνακας 7
Τα άρθρα 8 και 9 έχουν διατυπωθεί – εκτός από τα αδικήµατα που καλύπτουν – στο
πρότυπο των άρθρων 3 και 4 του δεύτερου πρωτοκόλλου της 19ης Ιουνίου 1997 στη
σύµβαση για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων63. Αναφερόµενη στη δυνατότητα που της παρέχει το άρθρο 18
παράγραφος 2 του δεύτερου πρωτοκόλλου να µην δεσµεύεται από τα άρθρα 3 και 4
του πρωτοκόλλου αυτού για πέντε χρόνια, η Αυστρία επιβεβαίωσε τη δήλωσή της64
ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 8 και 9 της
απόφασης πλαισίου εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος. Η Αυστρία, ως εκ
τούτου, δεν έχει ακόµη ενσωµατώσει τα άρθρα αυτά στην εθνική της νοµοθεσία. Το
Λουξεµβούργο δεν έχει ακόµη ολοκληρώσει τη διαδικασία της εκπόνησης
νοµοσχεδίου για την καθιέρωση της αρχής της ευθύνης των νοµικών προσώπων. Η
Ιρλανδία διαθέτει νοµοθεσία σύµφωνη µε τα άρθρα 8 και 9, η οποία δεν έχει ακόµη
αρχίσει να ισχύει. Η Γερµανία εκπονεί νοµοθεσία για να συµµορφωθεί πλήρως µε το
άρθρο 8. Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν φαίνεται να προβλέπει την ευθύνη των νοµικών
προσώπων και τις σχετικές κυρώσεις, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8, παράγραφος 2
και 9, ενώ η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν έχουν ακόµα ενσωµατώσει τα άρθρα 8
και 9.

63
64

ΕΕ C 221, 19.7.1997, σ. 11.
Βλ. ΕΕ L 140, 14.6.2000, σ. 3.
17

Εννέα κράτη µέλη (Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία65, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω
Χώρες, Σουηδία και Φινλανδία) έχουν νοµοθεσία που εξασφαλίζει την ευθύνη των
νοµικών προσώπων για τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 5 και που
διαπράττονται προς όφελός τους από πρόσωπα που κατέχουν διευθυντική θέση εντός
αυτών. Τα κράτη µέλη αυτά έχουν επίσης θεσπίσει τη νοµική δυνατότητα να υπέχει
ευθύνη ένα νοµικό πρόσωπο σε περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από
τη διοίκησή του κατέστησαν δυνατή την τέλεση µιας από τις αξιόποινες πράξεις που
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 5.
Τα οκτώ κράτη µέλη τα οποία διαθέτουν σχετική νοµοθεσία, έχουν προβλέψει τη
δυνατότητα επιβολής διοικητικών ή χρηµατικών ποινών και (σε ορισµένες
περιπτώσεις) άλλων µέτρων, όπως δικαστική διαταγή λύσης και εκκαθάρισης ή
διοικητικές κυρώσεις και κυρώσεις του εµπορικού δικαίου. Στον πίνακα 7
αναφέρεται αυτό το ευρύ φάσµα διοικητικών, αστικών και ποινικών κυρώσεων ή
µέτρων.
Το Βέλγιο έχει ένα σύστηµα χρηµατικών ποινών και ειδικών µέτρων
δήµευσης, µεταξύ των οποίων δικαστική λύση του νοµικού προσώπου. Η
∆ανία φαίνεται ότι προβλέπει µόνο χρηµατικές ποινές. Η Γαλλία επίσης
προβλέπει δυνατότητα χρηµατικής ποινής, διάφορα (ποινικά) µέτρα, όπως
θέση του νοµικού προσώπου υπό δικαστική εποπτεία για τουλάχιστον 5 έτη
και ειδικό ποινικό µέτρο δήµευσης. Η Γερµανία χρησιµοποιεί ένα σύστηµα
διοικητικών κυρώσεων που µπορούν να συνδυαστούν, για παράδειγµα, µε
κυρώσεις του εµπορικού δικαίου, όπως – σε σοβαρές περιπτώσεις – λύση και
εκκαθάριση της εταιρείας. Η ιταλική ποινική νοµοθεσία προβλέπει χρηµατικές
ποινές και ειδικά µέτρα, όπως αποκλεισµό από δηµόσιες παροχές. Στις Κάτω
Χώρες µπορούν να επιβληθούν κυρώσεις που κυµαίνονται από χρηµατικές
ποινές 1 εκατ. NLG (454.545,45) έως ειδικά µέτρα, µεταξύ των οποίων
στέρηση παρανόµως ληφθεισών παροχών. Στη Σουηδία υπάρχει δυνατότητα
επιβολής χρηµατικής ποινής µέχρι 3 εκατ. SEK (319.829,42). Η Φινλανδία
προβλέπει πρόστιµα και διάφορα διοικητικά µέτρα.
Τα προαναφερθέντα κράτη µέλη φαίνεται να έχουν συµµορφωθεί µε το άρθρο 9
παράγραφος 1, που αφήνει στη διακριτική τους ευχέρεια την επιβολή, πέραν των
χρηµατικών ποινών, και ειδικών µέτρων. Σχετικά µ’ αυτό, στον πίνακα 7 φαίνεται
ότι αυτά τα κράτη µέλη έχουν λάβει τα αναγκαία µέτρα που εξασφαλίζουν την
τιµωρία ενός νοµικού προσώπου που υπέχει ευθύνη σύµφωνα µε το άρθρο 8
παράγραφος 2 µε αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις ή µέτρα.
3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.1.

Γενικά
•

65

Τα κράτη µέλη δεν διαβίβασαν εγκαίρως στην Επιτροπή όλα τα σχετικά κείµενα
των διατάξεων µε τις οποίες ενσωµατώνουν στην εθνική τους νοµοθεσία την
απόφαση πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η εκτίµηση των πραγµατικών δεδοµένων και τα

Η Γερµανία εκπονεί µία τροποποίηση µε την οποία θα ενσωµατώσει το άρθρο 8, παράγραφος 1, τρίτη
περίπτωση, συµπληρώνοντας το άρθρο 30 «Gesetz über Ordnungswidrigkeiten» που αφορά την ευθύνη
των νοµικών προσώπων.
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συνακόλουθα συµπεράσµατα βασίζονται, σε πολλές περιπτώσεις, σε ελλιπή
στοιχεία.
•

Για να εξασφαλισθεί η ποινική προστασία του ευρώ ενόψει της θέσης του σε
κυκλοφορία από την 1η Ιανουαρίου 2002, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η έγκαιρη
λήψη από τα κράτη µέλη των αναγκαίων µέτρων συµµόρφωσης µε την απόφαση
πλαίσιο.

Όπως και οι οδηγίες, οι αποφάσεις πλαίσια πρέπει να ενσωµατώνονται εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται σ’ αυτές. Η αναγκαία εθνική νοµοθεσία για τη
συµµόρφωση µε την απόφαση πλαίσιο θα έπρεπε εποµένως να έχει θεσπιστεί και
τεθεί σε ισχύ.
Πέντε κράτη µέλη (Αυστρία, ∆ανία, Κάτω Χώρες, Φινλανδία και Σουηδία)
µπόρεσαν να λάβουν όλα τα µέτρα για να συµµορφωθούν πλήρως µε τις αποφάσεις
της απόφασης πλαισίου εντός της προθεσµίας του άρθρου 11 παράγραφος 1 (µε
εξαίρεση το άρθρο 5 στοιχείο α), µε το οποίο θα έπρεπε να συµµορφωθούν πριν από
τις 31.12.2000) µέχρι τις 29 Μαΐου 2001. Τέσσερα κράτη µέλη (Βέλγιο, Ελλάδα,
Ιταλία και Πορτογαλία) θέσπισαν µέτρα για την ενσωµάτωση της απόφασης
πλαισίου µετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής.
Τέσσερα κράτη µέλη (Γερµανία, Γαλλία, Ιρλανδία και Λουξεµβούργο) έλαβαν
µέτρα τα οποία δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ. Στην περίπτωση της Γερµανίας και
της Γαλλίας τα µέτρα αυτά αφορούν ορισµένες διατάξεις της απόφασης πλαισίου.
∆ύο κράτη µέλη (Ισπανία και Ηνωµένο Βασίλειο) δεν φαίνεται να έχουν λάβει
ακόµη όλα τα µέτρα για να συµµορφωθούν πλήρως µε την απόφαση πλαίσιο.
•

Τα κράτη µέλη προσαρµόζουν τις εθνικές τους ποινικές νοµοθεσίες ή τον ποινικό
τους κώδικα (ή τον κώδικα ποινικής δικονοµίας) µε διατάξεις δεσµευτικής
ισχύος, ούτως ώστε να ενσωµατώσουν τα άρθρα 3 έως 7 της απόφασης πλαισίου.
Η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο εξασφαλίζουν επίσης προστασία βάσει του
common law.

•

3.2.

Η εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 θα πρέπει να βελτιωθεί, και πρωτίστως
να υποβληθούν στα όργανα της Κοινότητας σε τυποποιηµένη βάση και έγκαιρα
τα κείµενα ενσωµάτωσης της απόφασης πλαισίου.

Ειδικά θέµατα
Άρθρο 2

Όλα τα κράτη µέλη έχουν πλέον προσχωρήσει (Σουηδία) ή θα προσχωρήσουν πολύ σύντοµα
(Λουξεµβούργο) στη σύµβαση του 1929 σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2 της
απόφασης πλαισίου.
Άρθρο 3

Τα περισσότερα κράτη µέλη διαθέτουν νοµοθεσία που είναι σύµφωνη µε το άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β). Η ισπανική ποινική νοµοθεσία δεν προβλέπει ποινές για τη
δόλια αλλοίωση νοµίσµατος. Η ποινική νοµοθεσία της Φινλανδίας φαίνεται ότι έχει έναν
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κάπως περιορισµένο ορισµό της παραχάραξης νοµισµάτων. Η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο
έχουν εκπονήσει ειδική νοµοθεσία για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις αυτές.
Τα κράτη µέλη εκείνα που έχουν θεσπίσει ρητές διατάξεις στους ποινικούς τους κώδικες
σχετικά µε τις πράξεις που πρέπει να καταστούν αξιόποινες σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), έχουν αναµφίβολα συµµορφωθεί – από άποψη σαφήνειας
και ακρίβειας – στο σηµείο αυτό µε την απόφαση πλαίσιο.
Το Λουξεµβούργο έχει εκπονήσει σχετική νοµοθεσία. Η Γαλλία, η Γερµανία και το
Λουξεµβούργο έχουν εκπονήσει ειδικές διατάξεις στην ποινική τους νοµοθεσία που
αναφέρονται στα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ως µέσα που προορίζονται για
την παραχάραξη νοµίσµατος και στα συστατικά του νοµίσµατος (όπως στα ολογραφήµατα)
που χρησιµεύουν για την προστασία έναντι της παραχάραξης, προκειµένου να
συµµορφωθούν µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
Η Αυστρία και η Γερµανία έχουν χαρακτηρίσει την πράξη της µεταφοράς παραχαραγµένων
νοµισµάτων ως συνδροµή στην πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
της απόφασης πλαισίου. Η ∆ανία τιµωρεί τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) χαρακτηρίζοντάς τις ως απόπειρα ή συµµετοχή στην
παραχάραξη ή τη θέση σε κυκλοφορία παραχαραγµένου νοµίσµατος. Η Πορτογαλία, η
Φινλανδία και η Σουηδία τιµωρούν την πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
στοιχείο δ) ως προπαρασκευαστική ενέργεια (του εγκλήµατος) της παραχάραξης. Οι
χαρακτηρισµοί αυτοί µπορεί να έχουν συνέπειες ως προς το επίπεδο των επιβαλλοµένων
ποινών.
Άρθρο 4

Τα περισσότερα κράτη µέλη συµµορφώνονται είτε ρητά είτε – στις περισσότερες περιπτώσεις
– σιωπηρά µε το άρθρο 4. Η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν φαίνεται να έχουν
ενσωµατώσει το άρθρο 4. Η Γαλλία εκπονεί ειδικό µέτρο για τη συµµόρφωση µε το άρθρο
αυτό.
Άρθρο 5

Μόνο έξι κράτη µέλη (∆ανία, Γερµανία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Φινλανδία και Ηνωµένο
Βασίλειο – σε κάποιο βαθµό ) µπόρεσαν να τηρήσουν την προθεσµία που αναφέρεται στο
άρθρο 11 παράγραφος 1 και έλαβαν µέτρα για τη συµµόρφωση µε το άρθρο 5 στοιχείο α)
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2000.
Τα περισσότερα κράτη µέλη φαίνεται ότι έχουν νοµοθετικές διατάξεις που είναι σύµφωνες µε
το άρθρο 5 στοιχείο β). Η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο έχουν εκπονήσει νοµοθεσία για τον
σκοπό αυτό. Η ιταλική νοµοθεσία δεν έχει καµία ειδική διάταξη σύµφωνη µε το άρθρο 5
στοιχείο β).
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Άρθρο 6

Η ενσωµάτωση του άρθρου 6 που αφορά τις ποινές παρουσιάζει µεγάλη ανοµοιογένεια.
Σχεδόν όλα τα κράτη µέλη έχουν ή θα έχουν, όταν οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας τους
τεθούν σε ισχύ, επιτύχει να συµµορφωθούν µε το άρθρο 6 παράγραφος 2, που τους επιβάλλει
να τιµωρούν τη δόλια κατασκευή ή αλλοίωση νοµίσµατος που προβλέπεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο α), µε ποινές φυλάκισης, η µέγιστη των οποίων δεν θα είναι κατώτερη
των οκτώ ετών. ∆εδοµένου ότι η ισπανική νοµοθεσία δεν τιµωρεί την αλλοίωση νοµίσµατος,
κατά συνέπεια δεν µπορεί να επιβληθεί καµία ποινική κύρωση ούτε χωρεί έκδοση στις
περιπτώσεις αυτές. Η Σουηδία και η Φινλανδία προβλέπουν µόνο για σοβαρές περιπτώσεις
µέγιστες ποινές οκτώ και δέκα ετών αντίστοιχα.
Σε µία πρώτη φάση, το ερώτηµα κατά πόσον οι ποινικές κυρώσεις που εφαρµόζονται στα
κράτη µέλη είναι αρκετά αποτρεπτικές µπορεί να απαντηθεί καταφατικά, δεδοµένου ότι όλα
τα κράτη µέλη προβλέπουν για την πράξη της παραχάραξης γενικά, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) (µέγιστη) ποινή φυλάκισης τουλάχιστον οκτώ ετών και σε
ορισµένες περιπτώσεις πολύ µεγαλύτερη. Η πιθανότητα ανίχνευσης των αξιόποινων
πράξεων, το είδος της δίωξης (υποχρεωτική ή προαιρετική) και η πρακτική επιβολής των
ποινών από τα δικαστήρια κάθε κράτους µέλους επιδρούν αναµφίβολα στον τρόπο
λειτουργίας των ποινών, ιδίως κατά πόσον θεωρούνται πράγµατι αποτρεπτικές και
αποτελεσµατικές.
Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν – ή θα αποκτήσουν µετά την ολοκλήρωση της σχετικής
νοµοθετικής διαδικασίας – νοµοθεσία που επιτρέπει την έκδοση στις περιπτώσεις των
αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 3 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), 3
παράγραφος 2, 4 και 5.
Όταν ένα κράτος µέλος χαρακτηρίζει ορισµένη συµπεριφορά ως ήσσονος σηµασίας αδίκηµα
µε αντίστοιχες µικρότερες κυρώσεις, συχνά δεν χωρεί έκδοση. Ωστόσο, αυτό µπορεί να
δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι κυρώσεις πρέπει να είναι ανάλογες.
Άρθρο 7

Όλα τα κράτη µέλη φαίνεται να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 7
παράγραφος 1. Το Λουξεµβούργο θα έχει συµµορφωθεί µε το άρθρο αυτό µετά την έναρξη
ισχύος της νέας νοµοθεσίας. Εννέα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ έχουν
συµµορφωθεί µε το άρθρο 7 παράγραφος 2. Η Γαλλία, η Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο
έχουν εκπονήσει νοµοθεσία που είναι σύµφωνη µε το άρθρο 7 παράγραφος 2.
Άρθρα 8 και 9

Εννέα κράτη µέλη έχουν σε γενικές γραµµές συµµορφωθεί µε τις διατάξεις περί ευθύνης των
νοµικών προσώπων.
Εκτός από την Ιρλανδία, της οποίας η νοµοθεσία δεν έχει ακόµη αρχίσει να ισχύει, και το
Λουξεµβούργο, που εκπονεί νέα νοµοθεσία, η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν έχουν λάβει τα
αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν µε τα άρθρα 8 και 9 της απόφασης πλαισίου. Η
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Αυστρία επιβεβαίωσε τη δήλωσή της ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των
άρθρων 8 και 9 της απόφασης πλαισίου το αργότερο έως τις 19 Ιουνίου 2002.
∆εδοµένου ότι δεν έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε το άρθρο 8
όσον αφορά τη συµµετοχή και την ηθική αυτουργία στα εγκλήµατα που αναφέρονται στα
άρθρα 3 έως 5 ή την απόπειρα των εγκληµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
στοιχεία α) και β), καθώς και τις αντίστοιχες ποινές που αναφέρονται στο άρθρο 9, δεν
µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα.
Άρθρο 10

Το άρθρο 10 δεν έχει τηρηθεί ακόµη (στο Γιβραλτάρ έχει προχωρήσει η διαδικασία
εκπόνησης ενός σχεδίου διατάγµατος για την εφαρµογή της απόφασης πλαισίου.
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Παράρτηµα
Πίνακας 1 : Επισκόπηση των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν από τα κράτη µέλη
•

Αυστρία

:

30.4.2001

•

∆ανία

:

3.4.2001 και 25.7.2001 (

•

Κάτω Χώρες

:

14.6.2001

•

Ιρλανδία

:

15.6.2001

•

Λουξεµβούργο

:

4.7.2001

•

Γαλλία

:

13.7.2001

•

Γερµανία

:

13.8.2001

•

Σουηδία

:

14.9.2001

•

Ελλάδα

:

22.8.2001

•

Βέλγιο

:

28.9.2001

•

Φινλανδία

:

1.10.2001

•

Ισπανία

:

11.10.2001

•

Ηνωµένο Βασίλειο

:

18.10.2001

•

Ιταλία

:

23.10.2001

Πίνακας 2 : Προσχώρηση στη διεθνή σύµβαση της 20ής Απριλίου 1929 για την καταστολή
της παραχάραξης και της κιβδηλείας και στα πρωτόκολλά της66
Κράτος µέλος

Έχει ολοκληρωθεί η Στάδιο των προπαρασκευαστικών
διαδικασία
επικύρωσης εργασιών προσχώρησης /άλλες
(χωρίς επιφυλάξεις)
παρατηρήσεις

Αυστρία

+

Βέλγιο

+

∆ανία

+

Φινλανδία

+

Γαλλία

+

Γερµανία

+
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Αριθ. 2623, σ. 372. Σειρά Συνθηκών της Κοινωνίας των Εθνών, 1931.
23

Ελλάδα

+

Ιρλανδία

+

Ιταλία

+

Λουξεµβούργο

Νοµοσχέδιο αριθ. 4785 (διαδικασία
θέσπισης)

Κάτω Χώρες

+

Πορτογαλία

+

Ισπανία

+

Σουηδία

+

Ηνωµένο Βασίλειο

+

Η Σουηδία θα επικυρώσει τη
σύµβαση όταν αρχίσουν να ισχύουν
οι τροποποιήσεις της σχετικής
νοµοθεσίας (την 1η Απριλίου 2001
άρχισαν
να
ισχύουν
οι
τροποποιήσεις της σουηδικής
νοµοθεσίας)
Η προσχώρηση αφορά τα
περισσότερα υπερπόντια εδάφη,
περιλαµβανοµένου
και
του
Γιβραλτάρ (άρθρο 10 FD)
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