Ν7) Η ΠPOΣTAΣIA TΩN EYPΩKEPMATΩN AΠO TIΣ ΠAPAXAPAΞEIΣ
O μεγάλος αριθμός των εγκαταστάσεων παραγωγής δίσκων και κερμάτων ευρώ αυξάνει τον κίνδυνο παραχαράξεων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στις αρχές του 1998 κάτω από την αιγίδα της Μονάδας Συντονισμού του Αγώνα
κατά της Απάτης (Unité de coordination de la lutte anti - fraude, UCLAF) και με τη συμμετοχή της ΕΚΤ και της
Γιουροπόλ μια ομάδα εμπειρογνώμων - αστυνομικών. Μια πρώτη έκθεση παρουσιάσθηκε από την UCLAF στο
Συμβούλιο ECOFIN τον Απρίλιο του 1998. Η Επιτροπή υιοθετεί στις 22.7.1998 μια ανακοίνωση για την προστασία του
ευρώ. Τάσσεται υπέρ ενός εναρμονισμένου κανονιστικού χάρτη που περιλαμβάνει:
z

Ένα σύντομο ορισμό του συνόλου των δραστηριοτήτων που καταλήγουν στην παραχάραξη και παραποίηση
των κερμάτων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σε ομογενοποιημένη βάση.

z

Την υποχρέωση για κάθε κράτος μέλος να διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την παραχάραξη και την
παραποίηση των κερμάτων ευρώ.

z

Τη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέπει μια ταχεία ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ των
εθνικών αρχών και τη σύσταση μιας βάσης δεδομένων για τις παραχαράξεις.

z

Την υιοθέτηση διατάξεων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ιδρυμάτων της ΕΕ, της Interpol και τρίτων
χωρών.

z

Την υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών και των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων να διαβιβάζουν τα
παραχαραγμένα ή παραποιηθέντα κέρματα στις αρμόδιες εθνικές αρχές, άλλως θα υφίστανται διοικητικές
κυρώσεις.

z

Τη σύσταση μιας ad hoc επιτροπής συνεννόησης μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών.

z

Την προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών για την ποινική μεταχείριση των παραχαρακτών ώστε οι εγκληματίες
να μην επιλέγουν τη χώρα με τη μικρότερη ποινή.

Το Oκτώβριο του 1998, οι Διευθυντές των Νομισματοκοπείων συμφωνούν να προσθέσουν στη βάση δεδομένων της
ΕΚΤ για τα παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια μια βάση κερμάτων και τάσσονται υπέρ της ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού
κέντρου ανάλυσης των παραχαραγμένων κερμάτων.
Το Συμβούλιο ECOFIN της 23.11.1998 εγκρίνει τις ανωτέρω προτάσεις. Ένα συνολικό πλάνο πιστοποίησης των
τεχνικών χαρακτηριστικών των κερμάτων που έχουν παραχαραχθεί ή παραποιηθεί καταρτίζεται από τους Διευθυντές
των Νομισματοκοπείων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 1999 και εγκρίνεται από την
Oικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή την 3.2.1999. Προβλέπει τη δημιουργία: α) Ενός Επιστημονικού και Τεχνικού
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάλυση και ταξινόμηση όλων των περιπτώσεων παραχάραξης των ευρωκερμάτων που
διαπιστώνονται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το Κέντρο αυτό λειτουργεί προσωρινά στη Γαλλία και θα
χρησιμοποιηθεί τεχνογνωσία του Νομισματοκοπείου του Πεσσάκ. β) Ένα εθνικό κέντρο ανάλυσης παραχαραγμένων
κερμάτων για την ταξινόμηση αυτών που έχουν εντοπισθεί στο έδαφος κάθε χώρας συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ. γ) Εθνικών κέντρων παραχάραξης. Αυτό το τεχνικό πλαίσιο
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN της 28.2.2000 το οποίο αποφάσισε όπως προσωρινά το ευρωπαϊκό κέντρο
παραχάραξης λειτουργήσει στη Γαλλία υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Κερμάτων και Μεταλλίων του Υπουργείου
Oικονομικών.
Το Συμβούλιο ECOFIN της 23.11.1998 τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας πριν από την 1.1.2002 μιας βάσης δεδομένων
για τις παραχαράξεις των κερμάτων ευρώ που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη βάση δεδομένων της ΕΚΤ για
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραχαραγμένων κερμάτων. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
της ΕΕ αποφάσισε την 29.4.1999 να διευρύνει την εντολή της Γιουροπόλ ώστε να περιλάβει και την πάταξη των
παραχαράξεων.

