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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1302/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2008
σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς
χοι ψευδών δηλώσεων κατά την υποβολή των πληροφορια
κών στοιχείων που ζητήθηκαν από το θεσμικό όργανο για τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή. Το άρθρο 96 και το
άρθρο 114 παράγραφος 4 προβλέπουν επίσης τη δυνατό
τητα για την αναθέτουσα αρχή να επιβάλει διοικητικές και
οικονομικές κυρώσεις σε τρίτα μέρη, κυρίως με τη μορφή
αποκλεισμού από τη χορήγηση οποιουδήποτε κοινοτικού
πόρου κατά την περίοδο που προσδιορίζεται από το σχετικό
θεσμικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 133α του κανονι
σμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της
23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρ
μογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του
Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονι
σμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας,
τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου,
της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανο
νισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων (1), και ιδίως το άρθρο 95,
(3)

Τα άρθρα 74 και 75 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για
τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους
οργανισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 185 του κανονι
σμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για
τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζε
ται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των (4) επιβάλλει στους οργανισμούς αυτούς την υποχρέωση
να εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες διατάξεις.

(4)

Το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της
Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση
δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών
οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατι
κού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι
με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών
προγραμμάτων (5) επιβάλλει στους εκτελεστικούς οργανι
σμούς να εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες διατάξεις του
δημοσιονομικού κανονισμού για την εκτέλεση του προϋπο
λογισμού λειτουργίας τους.

(5)

Δεδομένου ότι οι εκτελεστικοί οργανισμοί έχουν την ιδιό
τητα κύριου διατάκτη της Επιτροπής για την εκτέλεση επι
χειρησιακών πιστώσεων βάσει του δημοσιονομικού κανονι
σμού, πρέπει να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων για
τους αποκλεισμούς κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι υπηρεσίες
της Επιτροπής.

(6)

Οι στόχοι και ο σκοπός της βάσης δεδομένων για τους
αποκλεισμούς πρέπει να προσδιοριστούν, ώστε να καθοριστεί
η χρησιμοποίηση των δεδομένων της.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρ
μόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (2), και ιδίως το
άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή, ως υπεύθυνη για την εκτέλεση του γενικού
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιωνδήποτε
άλλων πόρων τους οποίους διαχειρίζονται οι Κοινότητες,
έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται,
σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες περί προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κεντρική βάση δεδομέ
νων με σκοπό να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του
μηχανισμού αποκλεισμού που προβλέπεται στον δημοσιονο
μικό κανονισμό και να προστατέψει τα οικονομικά συμφέρο
ντα των Κοινοτήτων. Αυτή η βάση δεδομένων πρέπει, ιδίως,
να καλύπτει την εκτέλεση όλων των κοινοτικών πόρων, ανε
ξάρτητα από την εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχείρισης.

(2)

Ο δημοσιονομικός κανονισμός επιβάλλει ορισμένες υποχρεώ
σεις στα θεσμικά όργανα σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων
και την παροχή επιχορηγήσεων σε τρίτα μέρη στο πλαίσιο
της κεντρικής διαχείρισης κοινοτικών πόρων. Ιδιαίτερα, το
άρθρο 93 και το άρθρο 114 παράγραφος 3 προβλέπουν
την υποχρέωση αποκλεισμού τρίτων μερών από τη συμμε
τοχή σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή παρο
χής επιχορηγήσεων εφόσον εμπίπτουν σε κάποια από τις
περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 93 παράγραφος
1. Το άρθρο 94 και το άρθρο 114 παράγραφος 3 απαγο
ρεύουν την ανάθεση σύμβασης ή την παροχή επιχορήγησης
σε τρίτους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια ειδικής διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης ή παροχής επιχορήγησης, τελούν υπό
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή έχουν καταστεί ένο

(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1.

(3) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(5) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
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Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΟLAF)
πρέπει να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τους
αποκλεισμούς στο πλαίσιο της άσκησης των κανονιστικών
καθηκόντων της όσον αφορά τη διεξαγωγή ερευνών και
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της όσον αφορά τη συλ
λογή πληροφοριών και την πρόληψη της απάτης σύμφωνα
με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες
που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατα
πολέμησης της Απάτης (OLAF) (1) και τον κανονισμό (Ευρα
τόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου
1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF) (2).
Ο υπόλογος της Επιτροπής πρέπει να εξασφαλίζει τη διαχεί
ριση της βάσης δεδομένων για τους αποκλεισμούς και να
έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση δεδομένων
της. Η σχετική υπηρεσία της Επιτροπής ή τα λοιπά θεσμικά
όργανα είναι υπεύθυνα για την αίτηση εγγραφής προειδο
ποίησης αποκλεισμού στη βάση δεδομένων για τους απο
κλεισμούς.
Όσον αφορά τους κανόνες πρόσβασης στη βάση δεδομένων
για τους αποκλεισμούς πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ,
αφενός, των υπηρεσιών της Επιτροπής, των εκτελεστικών
οργανισμών και όλων των θεσμικών οργάνων και κοινοτικών
οργανισμών που χρησιμοποιούν το λογιστικό σύστημα τους
παρέχει η Επιτροπή (εφεξής «ABAC») το οποίο καθιστά
δυνατή την άμεση πρόσβαση στις προειδοποιήσεις και, αφε
τέρου, των λοιπών θεσμικών οργάνων και των αρμόδιων για
την εκτέλεση αρχών ή οργανισμών που δεν έχουν τέτοιου
είδους πρόσβαση. Τα εν λόγω θεσμικά όργανα πρέπει επο
μένως να έχουν πρόσβαση στις προειδοποιήσεις μέσω συγκε
κριμένων κέντρων επικοινωνίας και οι αρμόδιες για την εκτέ
λεση αρχές ή οργανισμοί μέσω συνδέσμων.
Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς
πρέπει να μπορεί να περιοριστεί όταν οι αρμόδιες για την
εκτέλεση αρχές ή οργανισμοί διαχειρίζονται πόρους με ελά
χιστο βαθμό αποκέντρωσης, πράγμα το οποίο καθιστά την
πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς μη
ενδεδειγμένη ή όταν η πρόσβαση αυτή πρέπει να απαγορευ
θεί για λόγους προστασίας δεδομένων.

(11)

Ο καθορισμός των καθηκόντων των κέντρων επικοινωνίας και
των συνδέσμων είναι απαραίτητος για τον σαφή προσδιορι
σμό των αρμοδιοτήτων τους.

(12)

Για να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η βάση δεδομένων
πρέπει να είναι κοινή για τα θεσμικά όργανα, τα δεδομένα
πρέπει διαβιβάζονται απευθείας στον υπόλογο της Επιτρο
πής.

(13)

Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοι
νοτήτων από τη στιγμή της λήψης απόφασης αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 1 του δημοσιονομι
κού κανονισμού σε σχέση με ειδική διαδικασία ανάθεσης ή
επιχορήγησης μέχρι τον προσδιορισμό της διάρκειας του
αποκλεισμού από το θεσμικό όργανο, το εν λόγω θεσμικό

(1) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.
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όργανο πρέπει να μπορεί να ζητήσει προσωρινή καταχώριση
προειδοποίησης αποκλεισμού.
(14)

Για να αποφεύγονται ανεπίκαιρες/παραγραμμένες/παρωχημέ
νες προειδοποιήσεις, ιδιαίτερα όσες αφορούν οντότητες που
τελούν υπό καθεστώς δικαστικής εκκαθάρισης, οι προειδο
ποιήσεις που αφορούν αποκλεισμό σύμφωνα με το άρθρο
93 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του δημοσιονομικού
κανονισμού πρέπει να διαγράφονται αυτόματα μετά από την
πάροδο πέντε ετών.

(15)

Δεδομένου ότι οι αποκλεισμοί σύμφωνα με το άρθρο 94 του
δημοσιονομικού κανονισμού αφορούν ειδικές διαδικασίες
ανάθεσης συμβάσεων ή χορήγησης επιχορήγησης και όχι,
όπως στην περίπτωση του άρθρου 93 παράγραφος 1, γενική
κατάσταση αποκλεισμού, η περίοδος καταχώρισης πρέπει να
είναι περιορισμένη και οι σχετικές προειδοποιήσεις να δια
γράφονται αυτόματα.

(16)

Η διαδικασία για τα αιτήματα που βασίζονται σε πληροφο
ρίες προερχόμενες από αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή
οργανισμούς, που ισχύει για όλες τις μεθόδους διαχείρισης
με εξαίρεση την άμεση κεντρική διαχείριση, πρέπει να προ
σδιορίζεται επακριβώς.

(17)

Το μερίδιο ευθύνης των αρμόδιων για την εκτέλεση αρχών ή
οργανισμών σχετικά με τα δεδομένα που ανακοινώνονται
στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής, μέσω του συνδέσμου
από τη μια πλευρά και του υπολόγου από την άλλη πλευρά,
συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης, της επικαιροποίησης ή
της διαγραφής των δεδομένων, πρέπει να είναι σαφώς προ
σδιορισμένο.

(18)

Για να υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλες τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η αρμόδια για την εκτέλεση αρχή ή οργανι
σμός δεν έχει καθορίσει τη διάρκεια αποκλεισμού σύμφωνα
με το άρθρο 133α παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής,
πρέπει να αναφέρεται ότι η απόφαση σχετικά με τη διάρκεια
του αποκλεισμού πρέπει να καταρτιστεί από την αρμόδια
υπηρεσία της Επιτροπής και να εγκριθεί από την Επιτροπή.

(19)

Ο τρόπος ροής πληροφοριών μεταξύ εξουσιοδοτημένων χρη
στών της βάσης δεδομένων για τους αποκλεισμούς πρέπει να
είναι σαφώς προσδιορισμένος. Για κάθε προειδοποίηση απο
κλεισμού πρέπει να καθορίζονται υπεύθυνοι επικοινωνίας οι
οποίοι θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω
προειδοποίηση στους εξουσιοδοτημένους χρήστες της βάσης
δεδομένων για τους αποκλεισμούς.

(20)

Απαιτείται ειδική διάταξη για την κάλυψη των περιπτώσεων
κατά τις οποίες τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από
τρίτα μέρη δεν είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης
δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα της
βάσης δεδομένων για τους αποκλεισμούς είναι σωστά και
επικαιροποιημένα.

(21)

Απαιτείται η θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για την ανταλ
λαγή ορθών πρακτικών μεταξύ θεσμικών οργάνων και για
την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη χρησιμοποίηση
της βάσης δεδομένων για τους αποκλεισμούς.
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(22)
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Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει
άμεση σχέση με τη λειτουργία της βάσης δεδομένων για
τους αποκλεισμούς γίνεται σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ)
αριθ. 95/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προ
σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών, που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη (1) και
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμ
βρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προ
σώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοι
νότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο
μένων αυτών (2), που τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής.

(23)

Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε λαμβάνοντας δεόντως
υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδο
μένων. Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
45/2001 η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
υποβάλλεται σε προκαταρκτικό έλεγχο από τον Ευρωπαίο
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αφού προηγηθεί γνωστο
ποίηση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της Επιτρο
πής.

(24)

Για λόγους σαφήνειας, οι διατάξεις για την προστασία των
δεδομένων πρέπει να προσδιορίζουν τα δικαιώματα των προ
σώπων των οποίων τα δεδομένα έχουν εγγραφεί ή μπορούν
να εγγραφούν στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται για
την εγγραφή δεδομένων που τα αφορούν στη βάση δεδομέ
νων για τους αποκλεισμούς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

20.12.2008
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1. ως «θεσμικά όργανα» νοούνται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο,
η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή
των Περιφερειών, ο Διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επόπτης
Προστασίας Δεδομένων, οι εκτελεστικοί οργανισμοί και οι οργα
νισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 185 παράγραφος 1 του
δημοσιονομικού κανονισμού·
2. ως «αρμόδια για την εκτέλεση αρχή ή αρμόδιος για την εκτέλεση
οργανισμός» νοούνται οι αρχές των κρατών μελών και τρίτων
χωρών, διεθνών οργανισμών και άλλων οργανισμών που συμμε
τέχουν στην εφαρμογή του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα
άρθρα 53 και 54 του δημοσιονομικού κανονισμού, με εξαίρεση
τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τους οργανισμούς που
προβλέπονται στο άρθρο 185 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν καθήκοντα
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σε άλλες εθνικές
δημόσιες αρχές, οι οποίες εξομοιώνονται έτσι με αρμόδιες για
την εκτέλεση αρχές ή οργανισμούς·
3. ως «τρίτα μέρη» νοούνται οι υποψήφιοι, οι προσφέροντες, οι
εργολήπτες, οι προμηθευτές, οι φορείς παροχής υπηρεσιών και
οι αντίστοιχοι υπεργολήπτες τους, καθώς και οι αιτούντες επι
χορηγήσεις, οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων, των εργοληπτών τους καθώς
και των οντοτήτων που δέχονται οικονομική στήριξη από
δικαιούχο κοινοτικής επιχορήγησης σύμφωνα με το άρθρο
120 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Αντικείμενο

Προειδοποίηση αποκλεισμού

1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κεντρική βάση δεδομένων (εφε
ξής: «η βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς») όπως προβλέπεται
στο άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002
(εφεξής: «ο δημοσιονομικός κανονισμός»).

Οι προειδοποιήσεις αποκλεισμού περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία:

2.
Τα δεδομένα που περιέχονται στη βάση δεδομένων για τους
αποκλεισμούς μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκο
πούς που προβλέπονται στα άρθρα 93 έως 96 και 114 του δημο
σιονομικού κανονισμού και στα άρθρα 133 έως 134β του κανονι
σμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 καθώς και στα άρθρα 96
έως 99 και 110 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008.
3.
Η OLAF μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά στο
πλαίσιο των ερευνών της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1073/1999 και τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του
Συμβουλίου καθώς και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον
τομέα της συλλογής πληροφοριών και πρόληψης της απάτης,
καθώς και για τις αναλύσεις κινδύνων.
(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

α) πληροφορίες για την αναγνώριση τρίτων μερών, που εμπίπτουν
σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 93
παράγραφος 1, στο άρθρο 94, στο άρθρο 96 παράγραφος 1
στοιχείο β) και στο άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
δημοσιονομικού κανονισμού·
β) πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα που διαθέτουν εξουσία εκπρο
σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επί νομικών οντοτήτων,
εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα εμπίπτουν σε κάποια από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1,
στο άρθρο 94, στο άρθρο 96 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο
άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανο
νισμού·
γ) τους λόγους αποκλεισμού των τρίτων μερών που αναφέρονται
στο στοιχείο α) ή των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο
β) και, ενδεχομένως, το είδος καταδίκης που τους έχει επιβληθεί
και τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού.
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Άρθρο 4

Διαχείριση της βάσης δεδομένων για τους αποκλεισμούς

L 344/15

α) η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής δεν έχει δεχθεί την πιστο
ποίηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο·

1.
Ο υπόλογος της Επιτροπής ή το προσωπικό του στο οποίο
έχει αναθέσει την εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων σύμφωνα με το
άρθρο 62 του δημοσιονομικού κανονισμού (εφεξής «ο υπόλογος
της Επιτροπής») εξασφαλίζει τη διαχείριση της βάσης δεδομένων για
τους αποκλεισμούς και προβαίνει στις δέουσες τεχνικές ρυθμίσεις.

β) η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής έχει στην κατοχή της απο
δεικτικά στοιχεία ότι οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή
οργανισμοί δεν εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα προστασίας των
δεδομένων·

Ο υπόλογος της Επιτροπής προβαίνει στην εγγραφή, τροποποίηση ή
διαγραφή προειδοποιήσεων αποκλεισμού σύμφωνα με τις αιτήσεις
που του υποβάλλουν τα θεσμικά όργανα.

γ) η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής θεωρεί ότι η πρόσβαση
αντενδείκνυται στις περιπτώσεις μικρού βαθμού αποκέντρωσης
που συνεπάγεται εκ των προτέρων έλεγχο από την Επιτροπή.

2.
Ο υπόλογος της Επιτροπής θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα σχε
τικά με τις τεχνικές πλευρές και ορίζει σχετικές διαδικασίες στήρι
ξης, μεταξύ άλλων στον τομέα της ασφάλειας.

Κοινοποιεί δε τα μέτρα αυτά στις υπηρεσίες της Επιτροπής και
στους εκτελεστικούς οργανισμούς και, ενδεχομένως, στα κέντρα
επικοινωνίας των λοιπών θεσμικών οργάνων που ορίζονται σύμφωνα
με το άρθρο 6 παράγραφος 1 ή στους συνδέσμους που ορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2.

Όταν απαγορεύεται η πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδο
μένων για τους αποκλεισμούς, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τουλάχιστον εφά
μιλλο επίπεδο προστασίας των κοινοτικών οικονομικών συμφερό
ντων. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από την παροχή επιχορήγησης ή
την ανάθεση σύμβασης, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής ελέγχει
ότι το τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος δεν υπόκειται σε προειδοποίηση
αποκλεισμού.

4.
Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων για τους
αποκλεισμούς από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τους εκτελεστι
κούς οργανισμούς διέπεται από την απόφαση 2008/969/ΕΚ, Ευρα
τόμ της Επιτροπής (1).

Άρθρο 5
Πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς
1.
Τα θεσμικά όργανα, εκτός από την Επιτροπή και τους εκτε
λεστικούς οργανισμούς, έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που
περιέχονται στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς μέσω του
λογιστικού συστήματος που παρέχει η Επιτροπή (ABAC) ή μέσω
κέντρων επικοινωνίας.

2.
Οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή οργανισμοί που δια
χειρίζονται πόρους στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης και οι
εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί των κρατών μελών που διαχειρίζονται
πόρους στο πλαίσιο έμμεσης κεντρικής διαχείρισης έχουν πρόσβαση
στα δεδομένα που περιέχονται στη βάση δεδομένων για τους απο
κλεισμούς μέσω συνδέσμων.

3.
Οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή οργανισμοί που δια
χειρίζονται πόρους στο πλαίσιο έμμεσης κεντρικής, αποκεντρωμένης
ή κοινής διαχείρισης έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχο
νται στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς μέσω συνδέσμων,
όταν πιστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής ότι εφαρ
μόζουν κατάλληλα μέτρα προστασίας των δεδομένων όπως προβλέ
πεται στις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με τη δεύτερη
παράγραφο του άρθρου 134α παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

Ωστόσο, η πρόσβαση των αρμόδιων για την εκτέλεση αρχών ή
οργανισμών στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς δεν επι
τρέπεται σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Άρθρο 6
Κέντρα επικοινωνίας και εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο
πλαίσιο των θεσμικών οργάνων
1.
Κάθε θεσμικό όργανο, εκτός από την Επιτροπή και τους εκτε
λεστικούς οργανισμούς, ορίζει κέντρο επικοινωνίας υπεύθυνο για
όλα τα θέματα που αφορούν τη βάση δεδομένων για τους αποκλει
σμούς και κοινοποιεί τα ονόματα των υπευθύνων στον υπόλογο της
Επιτροπής.

2.
Τα κέντρα επικοινωνίας μπορούν να παρέχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων για τους απο
κλεισμούς σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, οι οποίοι είναι μέλη του
προσωπικού των θεσμικών οργάνων στα οποία η πρόσβαση στη
βάση δεδομένων είναι απαραίτητη για την ορθή άσκηση των καθη
κόντων τους. Κάθε κέντρο επικοινωνίας τηρεί κατάλογο εξουσιοδο
τημένων χρηστών στον οποίο παρέχει πρόσβαση στην Επιτροπή
κατόπιν αιτήσεώς της.

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται ενεργώς,
μέσω επιγραμμικής σύνδεσης, τη βάση δεδομένων για τους αποκλει
σμούς.

3.
Το θεσμικό όργανο λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για
να αποτρέπεται η ανάγνωση ή η αντιγραφή πληροφοριών από μη
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
(1) Βλέπε σελίδα 125 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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Άρθρο 7

Σύνδεσμοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο πλαίσιο των
αρμόδιων για την εκτέλεση αρχών ή οργανισμών
1.
Οι σύνδεσμοι είναι επιφορτισμένοι με τις σχέσεις με την Επι
τροπή για όλα τα θέματα που αφορούν τη βάση δεδομένων για
τους αποκλεισμούς.

2.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν σύνδεσμο για τους πόρους
που διαχειρίζεται με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο
53 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, και για κονδύλια
που εκτελούν οι εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί του με έμμεση κεντρι
κή διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
του δημοσιονομικού κανονισμού. Κατ’ εξαίρεση και για δεόντως
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει περισ
σότερους από έναν συνδέσμους ανά κράτος μέλος.

3.
Κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιτροπής,
κάθε τρίτη χώρα που εκτελεί κονδύλια στο πλαίσιο αποκεντρωμένης
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 53 στοιχείο β) του δημοσιονο
μικού κανονισμού, ορίζει έναν σύνδεσμο.
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περιορίζεται στα πρόσωπα για τα οποία η πρόσβαση στην εν
λόγω βάση δεδομένων είναι απαραίτητη για την ορθή άσκηση των
καθηκόντων τους. Κάθε αρμόδια για την εκτέλεση αρχή ή οργανι
σμός τηρεί κατάλογο εξουσιοδοτημένων χρηστών στον οποίο παρέ
χει πρόσβαση στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της.

Για την ανάθεση συμβάσεων που συνδέονται με την εκτέλεση του
προϋπολογισμού ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, οι εξου
σιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να συμβουλεύονται ενεργώς, μέσω
επιγραμμικής σύνδεσης, τη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς.
Σε περίπτωση που η επιγραμμική πρόσβαση δεν είναι δυνατή, οι
εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν τηλεφορτωμένα
δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα επικαιροποιούνται
τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

6.
Η αρχή ή ο οργανισμός που έχει ορίσει το σύνδεσμο ή οι
εξουσιοδοτημένοι χρήστες λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας
για να αποτρέπεται η ανάγνωση ή η αντιγραφή πληροφοριών από
μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Άρθρο 8
Κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας υπηρεσίας της Επιτροπής, κάθε
αρμόδιος για την εκτέλεση οργανισμός που εκτελεί κονδύλια στο
πλαίσιο κοινής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 53 στοιχείο γ)
του δημοσιονομικού κανονισμού ή στο πλαίσιο έμμεσης κεντρικής
διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ)
ή δ) του εν λόγω κανονισμού, με εξαίρεση τους εθνικούς δημόσιους
οργανισμούς, ορίζει έναν σύνδεσμο.

Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής δεν ζητεί να οριστεί
σύνδεσμος στις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη τέτοιος σύνδεσμος.

Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής απαγορέψει
σε ένα σύνδεσμο την πρόσβαση στη βάση δεδομένων για τους
αποκλεισμούς, ενημερώνει σχετικά τον υπόλογο της Επιτροπής.

4.
Κάθε κράτος μέλος και κάθε αρχή ή οργανισμός που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 3 κοινοποιεί το όνομα των προσώπων που
είναι αρμόδια για τους αντίστοιχους συνδέσμους τους στον υπό
λογο της Επιτροπής. Ο υπόλογος της Επιτροπής δημοσιεύει τον
κατάλογο των τρίτων χωρών και των αρμόδιων για την εκτέλεση
οργανισμών που διαθέτουν συνδέσμους στον εσωτερικό δικτυακό
τόπο της Επιτροπής.

Αιτήματα των θεσμικών οργάνων
1.
Όλα τα αιτήματα για καταχώριση, διόρθωση, επικαιροποίηση
ή διαγραφή προειδοποιήσεων αποκλεισμού απευθύνονται στον υπό
λογο της Επιτροπής.

Μόνο τα θεσμικά όργανα μπορούν να υποβάλλουν τέτοια αιτήματα.
Για τον σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι αρμόδιοι
εκτελεστικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τα υποδείγματα που προ
βλέπονται στο παράρτημα της απόφασης 2008/969/ΕΚ, Ευρατόμ,
και τα κέντρα επικοινωνίας των άλλων θεσμικών οργάνων χρησιμο
ποιούν τα υποδείγματα που προβλέπονται στο παράρτημα I του
παρόντος κανονισμού.

2.
Σε κάθε αίτημα για καταχώριση προειδοποίησης αποκλεισμού,
η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής ή ο αρμόδιος εκτελεστικός
οργανισμός πιστοποιούν ότι οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες,
καταρτίστηκαν και διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 45/2001 και υποδεικνύουν έναν υπεύθυνο επικοινωνίας για
τις προειδοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του
παρόντος κανονισμού.

5.
Οι σύνδεσμοι δίνουν στις αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή
οργανισμούς δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέ
χονται στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς.

Κατά την αίτηση καταχώρισης προειδοποίησης αποκλεισμού, τα
κέντρα επικοινωνίας πιστοποιούν ότι οι κοινοποιηθείσες πληροφο
ρίες, καταρτίστηκαν και διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 45/2001. Τα κέντρα επικοινωνίας αναλαμβάνουν τις
ευθύνες του προσώπου επικοινωνίας για τις προειδοποιήσεις.

Οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές και οργανισμοί μπορούν να
ορίσουν εξουσιοδοτημένους χρήστες μεταξύ των μελών του προσω
πικού τους. Ο αριθμός αυτών των εξουσιοδοτημένων χρηστών

3.
Κάθε θεσμικό όργανο ζητεί προσωρινή καταχώριση προειδο
ποίησης αποκλεισμού εν αναμονή έκδοσης απόφασης σχετικά με τη
διάρκεια του αποκλεισμού.
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4.
Υπεύθυνοι για τα αιτήματα διόρθωσης, επικαιροποίησης ή
διαγραφής προειδοποίησης αποκλεισμού είναι η αρμόδια υπηρεσία
της Επιτροπής ή το εκάστοτε θεσμικό όργανο που έχει ζητήσει
καταχώριση προειδοποίησης αποκλεισμού.
Άρθρο 9
Αιτήματα βασιζόμενα σε πληροφορίες αρμόδιων για την
εκτέλεση αρχών ή οργανισμών
1.
Οι σύνδεσμοι κοινοποιούν τις πληροφορίες που έχουν λάβει
από αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή οργανισμούς σχετικά με τις
καταστάσεις αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 93 παρά
γραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού στον υπό
λογο της Επιτροπής, ο οποίος τις διαβιβάζει στην υπηρεσία της
Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα, την ενέργεια ή
τη νομοθεσία, όπως προσδιορίζεται από τις εν λόγω αρχές ή οργα
νισμούς. Οι σύνδεσμοι διαβιβάζουν επίσης το έγγραφο της αρμό
διας για την εκτέλεση αρχής ή οργανισμού στο οποίο πιστοποιείται
ότι οι πληροφορίες που κοινοποίησαν έχουν καταρτιστεί και διαβι
βαστεί σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στην οδηγία
95/46/ΕΚ.
Για τον σκοπό αυτό, οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που
επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
2.
Με την παραλαβή των πληροφοριών που προβλέπονται στην
παράγραφο 1, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής ζητεί από τον
υπόλογο της Επιτροπής να εγγράψει προειδοποίηση αποκλεισμού
στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς για την περίοδο που
έχει ορίσει η αρμόδια για την εκτέλεση αρχή ή οργανισμός με βάση
τη μέγιστη διάρκεια που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 3
του δημοσιονομικού κανονισμού.
Εάν δεν έχει καθοριστεί διάρκεια, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτρο
πής ζητεί προσωρινή καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 10 παρά
γραφος 2, εν αναμονή έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή. Η
αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής παραπέμπει την υπόθεση, το γρη
γορότερο δυνατό, στην Επιτροπή για έκδοση απόφασης.
3.
Η αρμόδια για την εκτέλεση αρχή ή οργανισμός είναι υπεύ
θυνοι για τα δεδομένα που κοινοποιούνται. Σε περίπτωση που οι
πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί πρέπει να διορθωθούν, να επι
καιροποιηθούν ή να διαγραφούν, ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό
την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής, μέσω του συνδέσμου.
Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή οργανι
σμοί και οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που προβλέπε
ται στο παράρτημα ΙΙ.
Κατά την παραλαβή των επικαιροποιημένων πληροφοριών, η αρμό
δια υπηρεσία της Επιτροπής ζητεί από τον υπόλογο της Επιτροπής
να διορθώσει, να επικαιροποιήσει ή να διαγράψει τις εν λόγω
προειδοποιήσεις αποκλεισμού.
Άρθρο 10
Διάρκεια της καταχώρισης στη βάση δεδομένων για τους
αποκλεισμούς
1.
Οι προειδοποιήσεις σχετικά με αποκλεισμούς σύμφωνα με τα
στοιχεία β), γ), ε) και στ) του άρθρου 93 παράγραφος 1 του
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δημοσιονομικού κανονισμού εγγράφονται για την περίοδο που ορί
ζεται από το θεσμικό όργανο που υποβάλει την αίτηση και προ
σδιορίζεται στο αίτημα.
2.
Η προειδοποίηση που βασίζεται σε αίτημα που υποβάλλεται
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 εγγράφεται προσωρινά για
περίοδο τριών μηνών. Η προσωρινή καταχώριση μπορεί να ανανεω
θεί άπαξ μετά από σχετικό αίτημα.
Ωστόσο, η προσωρινή καταχώριση προειδοποίησης αποκλεισμού
βάσει των αιτημάτων που προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο
του άρθρου 9 παράγραφος 2, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
να ανανεωθεί για συμπληρωματική περίοδο τριών μηνών.
3.
Οι προειδοποιήσεις σχετικά με αποκλεισμούς σύμφωνα με τα
στοιχεία α) ή δ) του άρθρου 93 παράγραφος 1 του δημοσιονομι
κού κανονισμού εγγράφονται για περίοδο πέντε ετών.
4.
Οι προειδοποιήσεις σχετικά με αποκλεισμό από την ανάθεση
συμβάσεων ή την παροχή επιχορηγήσεων στο πλαίσιο δεδομένης
διαδικασίας σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) του άρθρου 94
του δημοσιονομικού κανονισμού καταχωρίζονται για περίοδο έξι
μηνών.
Άρθρο 11
Διαγραφή προειδοποιήσεων αποκλεισμού
Οι προειδοποιήσεις αποκλεισμού διαγράφονται αυτόματα κατά τη
λήξη της διάρκειας που ορίζεται στο άρθρο 10.
Το θεσμικό όργανο που υπέβαλε αίτηση καταχώρισης, ζητεί τη
διαγραφή της προειδοποίησης αποκλεισμού πριν από τη λήξη της
εν λόγω περιόδου, εάν το τρίτο μέρος δεν βρίσκεται πλέον σε
κατάσταση αποκλεισμού, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που προβλέ
πονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 ή για τις περιπτώσεις
πρόδηλου σφάλματος που ανακαλύφθηκε μετά την καταχώριση του
αποκλεισμού.
Άρθρο 12
Συνεργασία
1.
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις προειδοποιήσεις που ανα
φέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού
παρέχει γραπτώς ή με ηλεκτρονικό μέσο, όλες τις σχετικές διαθέ
σιμες πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα στο θεσμικό όργανο
που υποβάλλει την αίτηση να λάβει αποφάσεις αποκλεισμού σύμ
φωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονι
σμού ή στην αρμόδια για την εκτέλεση αρχή ή οργανισμό να λάβει
δεόντως υπόψη τις πληροφορίες αυτές κατά την ανάθεση συμβά
σεων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
2.
Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά ή τα αποδεικτικά στοιχεία
που προέρχονται από θεσμικό όργανο δεν είναι σύμφωνα με τις
εγγεγραμμένες προειδοποιήσεις αποκλεισμού, το εν λόγω θεσμικό
όργανο ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επικοινωνίας για τις
προειδοποιήσεις. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις προειδοποιήσεις
και, ενδεχομένως, ο σχετικός σύνδεσμος λαμβάνει κατάλληλα μέτρα.
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3.
Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά ή τα αποδεικτικά στοιχεία
που προέρχονται από αρμόδια για την εκτέλεση αρχή ή οργανισμό
δεν είναι σύμφωνα με τις εγγεγραμμένες προειδοποιήσεις αποκλει
σμού, η εν λόγω αρμόδια για την εκτέλεση αρχή ή οργανισμός
διαβιβάζει τις πληροφορίες, μέσω του συνδέσμου, στον υπεύθυνο
επικοινωνίας για τις προειδοποιήσεις. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για
τις προειδοποιήσεις και, ενδεχομένως, ο σχετικός σύνδεσμος λαμ
βάνει κατάλληλα μέτρα.
4.
Ο υπόλογος της Επιτροπής και τα κέντρα επικοινωνίας των
λοιπών θεσμικών οργάνων προβαίνουν στην τακτική ανταλλαγή
ορθών πρακτικών.
Τα θέματα που σχετίζονται με τη βάση δεδομένων για τους απο
κλεισμούς εξετάζονται στο πλαίσιο των συνεδριάσεων μεταξύ της
αρμόδιας για την εκτέλεση αρχής ή οργανισμού και της αρμόδιας
υπηρεσίας της Επιτροπής.
Άρθρο 13
Προστασία των δεδομένων
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ταυτότητα είναι δυνατό να εξακριβωθεί δεόντως μπορεί να ζητήσει
από τον υπόλογο πληροφορίες για το κατά πόσο τα στοιχεία που
το αφορούν είναι εγγεγραμμένα στη βάση δεδομένων για τους
αποκλεισμούς.
Ο υπόλογος της Επιτροπής ενημερώνει εγγράφως ή με ηλεκτρονικό
μέσο το εν λόγω πρόσωπο για την ενδεχόμενη εγγραφή του στη
βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς. Εάν το πρόσωπο είναι
εγγεγραμμένο, ο υπόλογος της Επιτροπής επισυνάπτει στην απά
ντησή του τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομέ
νων για τους αποκλεισμούς σχετικά με το πρόσωπο αυτό. Ενημε
ρώνει δε το θεσμικό όργανο που ζήτησε την εγγραφή της σχετικής
προειδοποίησης.
4.
Με την επιφύλαξη των αιτήσεων παροχής πληροφοριών που
προβλέπονται στην παράγραφο 2, ένας νόμιμος εκπρόσωπος νομι
κού προσώπου μπορεί να ρωτήσει κατά πόσο το εν λόγω νομικό
πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στη βάση δεδομένων για τους απο
κλεισμούς.

1.
Στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και των
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και, σε περίπτωση έλλειψης
τέτοιων προσκλήσεων, πριν από την ανάθεση συμβάσεων ή την
παροχή επιχορηγήσεων, τα θεσμικά όργανα και οι αρμόδιες για
την εκτέλεση αρχές ή οργανισμοί ενημερώνουν τα τρίτα μέρη σχε
τικά με τα δεδομένα που τα αφορούν και τα οποία ενδέχεται να
περιληφθούν στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς, καθώς
και σχετικά με τις οντότητες στις οποίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν
τα δεδομένα. Σε περίπτωση που τα τρίτα μέρη είναι νομικές οντό
τητες, τα θεσμικά όργανα και οι αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή
οργανισμοί ενημερώνουν επίσης τα πρόσωπα που διαθέτουν εξου
σίες εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου έναντι αυτών των
νομικών οντοτήτων.

Ο υπόλογος της Επιτροπής το ενημερώνει γραπτώς ή με ηλεκτρο
νικό μέσο για την ενδεχόμενη εγγραφή του νομικού προσώπου στη
βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς. Εάν το πρόσωπο είναι
εγγεγραμμένο, ο υπόλογος της Επιτροπής επισυνάπτει στην απά
ντησή του τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομέ
νων για τους αποκλεισμούς σχετικά με το πρόσωπο αυτό. Ενημε
ρώνει δε το θεσμικό όργανο που ζήτησε την εγγραφή της σχετικής
προειδοποίησης.

2.
Το θεσμικό όργανο που ζητεί την καταχώριση προειδοποίησης
αποκλεισμού είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις με το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου έχουν εγγραφεί στη βάση δεδο
μένων για τους αποκλεισμούς (εφεξής: «το πρόσωπο το οποίο αφο
ρούν τα δεδομένα»).

Ωστόσο, η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
περιέχονται σε προειδοποιήσεις αποκλεισμού που αφορούν φυσικά
πρόσωπα παραμένει δυνατή για τους σκοπούς αυτούς μόνο για
πέντε έτη από τη διαγραφή της προειδοποίησης.

Το θεσμικό όργανο ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα
δεδομένα σχετικά με την αίτηση ενεργοποίησης, επικαιροποίησης
και διαγραφής οποιασδήποτε προειδοποίησης αποκλεισμού που το
αφορά άμεσα και αναφέρει τους σχετικούς λόγους.
Το θεσμικό όργανο απαντά επίσης στις αιτήσεις των προσώπων τα
οποία αφορούν τα δεδομένα για τη διόρθωση όλων των ανακριβών
ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε κάθε άλλο αίτημα
ή ερώτηση των προσώπων αυτών.
Τα αιτήματα ή οι ερωτήσεις προσώπων τα οποία αφορούν τα δεδο
μένα σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχουν οι αρμόδιες για την
εκτέλεση αρχές ή οργανισμοί γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από
τις εν λόγω αρχές ή οργανισμούς. Η αρμόδια υπηρεσία της Επι
τροπής παραπέμπει αυτά τα αιτήματα και αυτές τις ερωτήσεις στον
εν λόγω σύνδεσμο και ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο το οποίο
αφορούν τα δεδομένα.
3.
Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών που
ορίζονται στην παράγραφο 2, ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου η

5.
Όσον αφορά τις διαγραφείσες προειδοποιήσεις, η πρόσβαση
είναι δυνατή μόνο για λογιστικό έλεγχο και διενέργεια έρευνας και
δεν είναι ορατές από τους χρήστες της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Οι πληροφορίες που προέρχονται από αρμόδιες για την εκτέ
λεση αρχές ή οργανισμούς αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις
αποφάσεις που εκδόθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
2.
Οι προειδοποιήσεις που εγγράφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο
95 του δημοσιονομικού κανονισμού πριν από την ημερομηνία
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και που εξακολουθούν να
είναι έγκυρες την ημερομηνία αυτή συνιστούν προειδοποιήσεις απο
κλεισμού και εγγράφονται απευθείας στη βάση δεδομένων για τους
αποκλεισμούς.
3.
Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος δεν ενημερώ
θηκε για την καταχώριση προειδοποίησης αποκλεισμού που προβλέ
πεται στην παράγραφο 2, η υπηρεσία της Επιτροπής ή το θεσμικό
όργανο που ζήτησε την καταχώριση, ενημερώνει το τρίτο μέρος ότι
τα δεδομένα του εγγράφηκαν στη βάση δεδομένων για τους απο
κλεισμούς εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρ
μογής του παρόντος κανονισμού.
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4.
Η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής ή ένα άλλο θεσμικό
όργανο που ζήτησε την καταχώριση αποκλεισμού που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για κάθε
αίτηση τροποποίησης ή διαγραφής της προειδοποίησης αυτής σύμ
φωνα με τον παρόντα κανονισμό.

L 344/19

Για αποκλεισμό αυτού του είδους, εφαρμόζεται μέγιστη διάρκεια
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.
Εάν η περίοδος αυτή έχει παρέλθει, η υπηρεσία της Επιτροπής ή ο
αρμόδιος εκτελεστικός οργανισμός ζητεί τη διαγραφή της προειδο
ποίησης.
Άρθρο 15

5.
Στην περίπτωση των αποκλεισμών που αποφασίστηκαν από
υπηρεσία της Επιτροπής ή εκτελεστικό οργανισμό σύμφωνα με τα
στοιχεία β) και ε) του άρθρου 93 παράγραφος 1 του δημοσιονο
μικού κανονισμού πριν από την 1η Μαΐου 2007, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια ισχύος του
αποσπάσματος ποινικού μητρώου βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αίτηση εγγραφής δεδομένων στη βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς, τις τροποποιήσεις τους ή τη διαγραφή τους
από θεσμικά όργανα άλλα εκτός από την Επιτροπή και τους εκτελεστικούς οργανισμούς
Η αίτηση πρέπει να σταλεί σύμφωνα με τη διαδικασία για διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει
το θεσμικό όργανο. Πρέπει να σταλεί σε έναν κλειστό φάκελο.
European Commission
Directorate-General Budget
Accounting Officer of the Commission
BRE2 13/505
B-1049 BRUXELLES
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κοινοποίηση πληροφοριών από αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές ή οργανισμούς
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