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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 105/2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης ∆εκεµβρίου 1999
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 210/97/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος δράσης για
τα τελωνεία στην Κοινότητα («Τελωνείο 2000») και για την κατάργηση της απόφασης 91/341/ΕΟΚ του
Συµβουλίου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

δεκαοκτώ εκατοµµύρια περίπου πράξεις διαµετακόµισης
διεκπεραιώνονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανάπτυξη του νέου µηχανοργανωµένου συστήµατος διαµετακόµισης αντιπροσωπεύει το 23 % του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος «Τελωνείο 2000»· ωστόσο, στην
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του εν λόγω προγράµµατος επισηµαίνεται ότι έχουν σηµειωθεί σηµαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τη µηχανοργάνωση του συστήµατος
διαµετακόµισης·

(5)

µια υψηλού επιπέδου κατάρτιση, ισοδύναµης ποιότητας σε
όλη την Κοινότητα, αποτελεί εγγύηση για την υλοποίηση
των στόχων του παρόντος προγράµµατος για να ενισχυθεί η
συνοχή της κοινοτικής προσπάθειας ώστε να βελτιωθούν η
αποτελεσµατικότητα και η οµοιογένεια της τελωνειακής
δράσης στην Κοινότητα, θα πρέπει να βελτιωθεί η επαγγελµατική κατάρτιση των υπαλλήλων των τελωνειακών διοικήσεων των κρατών µελών, όπως έχει ορισθεί στο πρόγραµµα
Matthaeus, το οποίο θεσπίσθηκε µε την απόφαση 91/341/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1991 (5) στο πλαίσιο του προγράµµατος «Τελωνείο 2000»·

(6)

η λειτουργία των συστηµάτων ανταλλαγής πληροφοριών σε
κοινοτικό επίπεδο στον τελωνειακό τοµέα απέδειξε τη χρησιµότητα τις πληροφορικής προκειµένου να εξασφαλιστεί η
ορθή εφαρµογή των τελωνειακών διαδικασιών σε κάθε
σηµείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και η
προστασία των ιδίων πόρων της Κοινότητας, µε παράλληλη
µείωση στο ελάχιστο του διοικητικού κόστους· τα συστήµατα αυτά αποδείχτηκαν θεµελιώδη µέσα συνεργασίας
µεταξύ των τελωνειακών διοικήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

για να εξασφαλιστεί η συνοχή της κοινοτικής δράσης, προκειµένου να βοηθηθούν οι εθνικές διοικήσεις να βελτιώσουν
την τελωνειακή δράση στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς,
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί µια ενιαία προσέγγιση όσον
αφορά την υλοποίηση των δράσεων αυτών·

(7)

θα πρέπει να δηµιουργηθούν συστήµατα επικοινωνίας και
ανταλλαγής πληροφοριών και να εξασφαλιστεί ότι οι µελλοντικές ανάγκες των τελωνειακών συστηµάτων θα ικανοποιηθούν, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της συνεργασίας·

το καλύτερο µέσο για να εξασφαλιστεί η ενιαία αυτή άποψη
είναι να ενσωµατωθεί το σύνολο των δράσεων που αφορούν
τις µεθόδους εργασίας, η µηχανοργάνωση και η κατάρτιση
των υπαλλήλων των τελωνειακών διοικήσεων, σε µια ενιαία
νοµική πράξη και να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση των
δράσεων αυτών από µία και µοναδική γραµµή του προϋπολογισµού·

(8)

η ενιαία αυτή προσέγγιση θα διασφαλίσει όχι µόνο την
απαραίτητη δηµοσιονοµική διαφάνεια για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή αλλά και τη
διαφάνεια του συνόλου της ευρωπαϊκής τελωνειακής πολιτικής·

(9)

η καταπολέµηση της απάτης και η εύρυθµη λειτουργία του
τοµέα αποτελούν προτεραιότητες κατά την εφαρµογή του
προγράµµατος·

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

η απόφαση αριθ. 210/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά
µε τη θέσπιση προγράµµατος δράσης για τα τελωνεία στην
Κοινότητα («Τελωνείο 2000») (4), δηµιούργησε ένα κοινό
πλαίσιο στόχων που στηρίζει τη δράση της Κοινότητας στον
τελωνειακό τοµέα µε σκοπό να βελτιωθούν η αποτελεσµατικότητα και η οµοιογένεια της τελωνειακής δράσης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

(1) ΕΕ C 396 της 19.12.1998, σ. 13 και ΕΕ C 247 της 31.8.1999,
σ. 28.
(2) ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 1.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C
219 της 30.7.1999, σ. 409)· κοινή θέση του Συµβουλίου, της 13ης
Σεπτεµβρίου 1999 (ΕΕ C 317 της 4.1.1999, σ. 12)· απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 1999 και απόφαση του
Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1999.
4
( ) ΕΕ L 33 της 4.2.1997, σ. 24.

(5) ΕΕ L 187 της 13.7.1991, σ. 41.
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το πρόγραµµα θα πρέπει να είναι ανοιχτό στη συµµετοχή
των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης, της Κύπρου και της Μάλτας·

(11)

η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε να µπορεί να συµµετάσχει και
η Τουρκία, κατά περίπτωση, σε ορισµένα κοινοτικά προγράµµατα µε τους ίδιους όρους µε αυτούς που ισχύουν για
τις συνδεδεµένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης·

(12)

οι εισπράξεις από τις προαναφερόµενες τρίτες χώρες, δεδοµένου ότι αποτελούν πόρους που προκαταλογίζονται στο εν
λόγω πρόγραµµα, θα πρέπει να εγγράφονται ως τέτοιοι
πόροι στην αντίστοιχη θέση δαπανών·

(13)

(14)

η παρούσα απόφαση καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την
προνοµιακή αναφορά, σύµφωνα µε το σηµείο 33 της διοργανικής συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1999,
για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού (1)·
προκειµένου να παραχθούν όλα τα αποτελέσµατα των τροποποιήσεων που επιφέρει η παρούσα απόφαση, είναι σκόπιµο να παραταθεί η περίοδος εκτέλεσης του προγράµµατος
«Τελωνείο 2000» έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2002·

(15)

τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας
πράξης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2)·

(16)

δεδοµένης της σηµασίας που θα πρέπει να δοθεί στην δηµοσιονοµική διαφάνεια,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση αριθ. 210/97/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Το πρόγραµµα δράσης ονοµάζεται πρόγραµµα
“Τελωνείο 2000” και εφαρµόζεται για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου 1996 έως 31 ∆εκεµβρίου 2002·»
β) παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2.A.
Μια κοινή προσέγγιση της τελωνειακής πολιτικής
καθορίζεται σε συνεργασία της Επιτροπής µε τα κράτη
µέλη στα πλαίσια µιας οµάδας τελωνειακής πολιτικής, η
οποία αποτελείται από τους γενικούς διευθυντές των τελωνείων της Επιτροπής και των κρατών µελών ή από τους
αντιπροσώπους τους. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την
οµάδα τελωνειακής πολιτικής για τα µέτρα σχετικά µε την
εφαρµογή του προγράµµατος.»
2. Το άρθρο 3 διαγράφεται.
3. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο σηµείο 2 δεύτερη
περίπτωση, οι λέξεις «έως το 1998» διαγράφονται·
(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«3.
Η µηχανοργάνωση του κοινοτικού καθεστώτος διαµετακοµήσεως, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2
δεύτερο εδάφιο σηµείο 2 δεύτερη περίπτωση πρέπει να έχει
τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τις 30 Ιουνίου 2003. Η
Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο, σχετικά µε οποιαδήποτε καθυστέρηση
προκύψει κατά την υλοποίηση του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος διαµετακόµισης (NSTI).
4.
Σε όλες τις δράσεις που εφαρµόζονται στο πλαίσιο
του παρόντος προγράµµατος, ενσωµατώνονται στοιχεία για
την καταπολέµηση της απάτης, εκτός εάν αυτά παρεµποδίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση των ίδιων των δράσεων.»
4. Στο άρθρο 11 οι λέξεις: «Στο πλαίσιο του άρθρου 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο πλαίσιο της διαδικασίας που
προβλέπεται στο άρθρο 16β.»
5. Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«5.
Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων του δηµοσιονοµικού κανονισµού, της 21ης ∆εκεµβρίου 1997, που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1) και της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 31ης Οκτωβρίου 1994, για το σύστηµα των
ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), η Επιτροπή επιδιώκει να ορίσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, κριτήρια
επιδόσεως προκειµένου να συµβάλει στον έλεγχο της επίδοσης
των κρατών µελών κατά τη διαχείριση της είσπραξης των
τελωνειακών δασµών.
(1) ΕΕ L 356 στις 31.12.1997, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ,
Ευρατόµ) αριθ. 2729/98 (ΕΕ L 347 της 23.12.1998,
σ. 3). ΕΕ L 293 της 12.11.1994, σ. 9.
(2) ΕΕ L 293 της 12.11.1994, σ. 9.»
6. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 13α
Συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών,
εγχειρίδια και οδηγοί
1.
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν το λειτουργικό χαρακτήρα των συστηµάτων επικοινωνίας και
ανταλλαγής πληροφοριών, εγχειριδίων και οδηγών που
υπάρχουν και που κρίνουν ότι είναι αναγκαία. ∆ηµιουργούν
τα νέα συστήµατα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εγχειρίδια και οδηγούς που κρίνουν αναγκαία και
διατηρούν τον λειτουργικό τους χαρακτήρα.
2.
Τα κοινοτικά στοιχεία των συστηµάτων επικοινωνίας
και ανταλλαγής πληροφοριών είναι οι βάσεις κοινοτικών
δεδοµένων που αποτελούν µέρος αυτών των συστηµάτων, ο
υλικός εξοπλισµός, το λογισµικό και οι συνδέσεις του
δικτύου που πρέπει να είναι κοινά σε όλα τα κράτη µέλη
για να εξασφαλιστεί η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα
των συστηµάτων, είτε αυτά είναι εγκατεστηµένα στα κτίρια
της Επιτροπής (ή ενός υπεργολάβου που έχει ορισθεί) ή
στις εγκαταστάσεις των κρατών µελών (ή ενός υπεργολάβου
που έχει ορισθεί).
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3.
Τα µη κοινοτικά στοιχεία των συστηµάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών είναι οι εθνικές βάσεις
δεδοµένων που αποτελούν µέρος αυτών των συστηµάτων, οι
συνδέσεις του δικτύου µεταξύ των κοινοτικών και των κοινοτικών στοιχείων, καθώς και το λογισµικό και ο υλικός
εξοπλισµός που κάθε κράτος µέλος κρίνει ότι είναι χρήσιµος για την πλήρη εκµετάλλευση αυτών των συστηµάτων
στο σύνολο της διοίκησης.»
7. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1: οι λέξεις «την απόφαση 91/341/ΕΟΚ
και» διαγράφονται·
β) η παράγραφος 5 διαγράφεται.
8. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 14α
Ανταλλαγές υπαλλήλων και σεµινάρια
1.
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη διοργανώνουν ανταλλαγές υπαλλήλων. Κάθε ανταλλαγή αφορά µια συγκεκριµένη
επαγγελµατική δραστηριότητα και αποτελεί αντικείµενο
επαρκούς προετοιµασίας και εκ των υστέρων αξιολόγησης
από τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους και διοικήσεις.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου
οι υπάλληλοι που αποτελούν αντικείµενο ανταλλαγών να
είναι λειτουργικοί στις υπηρεσίες υποδοχής. Προς το σκοπό
αυτό, επιτρέπουν στους ανταλλασσόµενους υπαλλήλους να
διεκπεραιώνουν τις διατυπώσεις που αφορούν τα καθήκοντα
που τους ανατίθενται. Όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις,
και προκειµένου ιδίως να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες
απαιτήσεις της έννοµης τάξης εκάστου κράτους µέλους, οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορούν να περιορίζουν
την εν λόγω εξουσιοδότηση.
Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, η αστική ευθύνη του
υπαλλήλου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εξοµοιώνεται µε εκείνη των εθνικών υπαλλήλων της διοίκησης
υποδοχής. Οι υπάλληλοι που συµµετέχουν σε ανταλλαγή
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όσον αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο όπως και οι εθνικοί υπάλληλοι της χώρας
υποδοχής.
2.
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη διοργανώνουν σεµινάρια στα οποία συµµετέχουν υπάλληλοι των διοικήσεων των
κρατών µελών και της Επιτροπής και, εφόοσον κριθεί αναγκαίο, αντιπρόσωποι των οικονοµικών και πανεπιστηµιακών
κύκλων.»
9. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 16α
Συµµετοχή των υποψηφίων χωρών
Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό στη συµµετοχή των υποψηφίων
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σύµφωνα, µε
τις διατάξεις των ευρωπαϊκών συµφωνιών για τον καθορισµό
των λεπτοµερειών και των όρων αυτής της συµµετοχής,
όπως επίσης και στη συµµετοχή της Κύπρου και της Μάλτας, στο βαθµό που το επιτρέπει η κοινοτική νοµοθεσία
στον τελωνειακό τοµέα. Στο πλαίσιο της τελωνειακής
ένωσης, το πρόγραµµα είναι επίσης ανοιχτό στη συµµετοχή
της Τουρκίας στο βαθµό που το επιτρέπει η κοινοτική
νοµοθεσία στον τελωνειακό τοµέα.
Η ετήσια ανάλυση των πιστώσεων που προορίζονται για τη
συγχρηµατοδότηση του παρόντος προγράµµατος δηµοσιεύε-
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ται στο τµήµα ΙΙΙ µέρο Β παράρτηµα IV του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 16β
Εφαρµογή
Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος
προγράµµατος θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της
διαχειριστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 16γ
παράγραφος 2.
Άρθρο 16γ
Επιτροπή
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

10. Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
α) Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή:
— το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2000, ενδιάµεση
έκθεση, και
— το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, τελική
έκθεση
για την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συµβούλιο:
— το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2001, ενδιάµεση
εκθεση για την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος,
— το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2001, ανακοίνωση για
την σκοπιµότητα της συνέχισης του παρόντος προγράµµατος, συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από ανάλογη
πρόταση,
— το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2003, τελική έκθεση
για την υλοποίηση του παρόντος προγράµµατος.
Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται επίσης, για ενηµέρωση,
στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.»·
β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4.
Η ανακοίνωση και η τελική έκθεση που αναφέρονται στην παράγραφο 3 αναλύουν στο σύνολό της την
πρόοδο που επιτεύχθηκε για κάθε δράση του προγράµµατος. Συνοδεύονται από επισυναπτόµενη έκθεση στην
οποία αναλύονται τα ισχυρά και τα αδύνατα σηµεία των
τελωνειακών συστηµάτων πληροφορικής πάσης φύσεως,
τα οποία συµβάλλουν στην υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς.
Στις επισυναπτόµενες αυτές εκθέσεις διατυπώνεται κάθε
χρήσιµη πρόταση ώστε να εξασφαλίζεται ίδια µεταχείριση
στους ενδιαφεροµένους σε κάθε σηµείο του τελωνειακού
εδάφους της Κοινότητας και ώστε η συγκέντρωση
πληροφοριών να χρησιµεύει στην πραγµατική προάσπιση
των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας.»
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11. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«1.
Με την επιφύλαξη των δράσεων των οποίων η χρηµατοδότηση προβλέπεται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραµµάτων, το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του
παρόντος προγράµµατος, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1996 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2002, ορίζεται σε 135
εκατοµµύρια ευρώ σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του
παραρτήµατος.

19. 1. 2000
Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Οι ετήσιες πιστώσεις επιτρέπονται εντός των ορίων των
δηµοσιονοµικών προοπτικών.»
12. Το παράρτηµα αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 17 ∆εκεµβρίου 1999.

Άρθρο 2

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η απόφαση 91/341/ΕΟΚ καταργείται από την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης.

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

K. HEMILÄ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ανάλυση του χρηµατοδοτικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1
(σε εκατοµµύρια Ecu/ευρώ)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Σύνολο

3,8

2,6

2,9

3,2

3,2

3,2

18,9

2,6

2,6

2,6

2,6

10,4

Εσωτερικές πολιτικές
Επαναδιάθεση της χορήγησης για
την εσωτερική αγορά

—

Κατάρτιση
Μηχανοργάνωση

1,0

2,7

15,0

15,0

16,5

16,8

16,9

83,9

Βελτίωση των µέσων καταπολέµησης
της απάτης

—

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

9,3

1,9

2,7

1,9

1,5

1,5

1,5

1,5

12,5

2,9

11,0

21,0

23,5

25,3

25,6

25,7

135,0»

Εξωτερικές δράσεις
Σύνολο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 106/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιανουαρίου 2000
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2341/1999 της 3ης Νοεµβρίου 1999 σχετικά µε τη
διακοπή της αλιείας παπαλίνας από σκάφη που φέρουν σηµαία ∆ανίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

αυξήθηκε σε 187 380 τόνους η διαθέσιµη στη ∆ανία
ποσόστωση για παπαλίνα στις υποδιαιρέσεις ICES IIa (ζώνη
ΕΚ), IV (ζώνη ΕΚ)·

(4)

ως εκ τούτου θα πρέπει να επιτραπεί η αλιεία παπαλίνας στα
ύδατα των υποδιαιρέσεων CIEM IIa (ζώνη ΕΚ), IV (ζώνη ΕΚ)
από σκάφη που φέρουν δανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα
στη ∆ανία· πρέπει να καταργηθεί εποµένως ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2341/1999 της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου της κοινής
αλιευτικής πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2846/98 (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2341/1999 της Επιτροπής (3),
διακόπηκε η αλιεία παπαλίνας στα ύδατα των υποδιαιρέσεων
CIEM IIa (ζώνη ΕΚ), IV (ζώνη ΕΚ) από σκάφη που φέρουν
δανική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη ∆ανία·

(1)

στις 7 ∆εκεµβρίου 1999, το Συµβούλιο τροποποίησε για
δεύτερη φορά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 48/1999 (4) περί
καθορισµού, για ορισµένα αποθέµατα και οµάδες αποθεµάτων ιχθύων, των συνολικών επιτρεποµένων αλιευµάτων
για το 1999 και ορισµένων όρων υπό τους οποίους µπορούν να αλιεύονται·

(2)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καταργείται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2341/1999.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

261 της 20.10.1993, σ. 1.
358 της 31.12.1998, σ. 5.
281 της 4.11.1999, σ. 29.
13 της 18.1.1999, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 107/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιανουαρίου 2000
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2000, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
624
999
052
204
999

94,2
55,4
74,8
140,7
152,7
146,7
125,5
110,8
118,2
57,1
40,5
42,9
24,3
59,2
44,8
74,1
59,8
66,9

052
204
464
624
999
052
600
999
400
404
720
728
999
064
400
720
999

68,7
54,4
100,4
53,6
69,3
66,2
63,5
64,8
85,9
84,2
71,3
60,0
75,3
65,3
87,7
111,3
88,1

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2645/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 335 της 10.12.1998, σ. 22). Ο κωδικός
«999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 108/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιανουαρίου 2000
για τον καθορισµό των αντιπροσωπευτικών τιµών κατά την εισαγωγή στους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1484/95
πευτικών τιµών στους τοµείς του κρέατος πουλερικών και
των αυγών καθώς και της αυγοαλβουµίνης·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

ότι προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα
οποία βασίζεται ο καθορισµός των αντιπροσωπευτικών
τιµών, για τα προϊόντα των τοµέων του κρέατος πουλερικών
και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουµίνης ότι πρέπει
να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές για τις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων, λαµβάνοντας υπόψη τις διακυµάνσεις των τιµών ανάλογα µε την προέλευση· ότι πρέπει,
συνεπώς, να δηµοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιµές·

(3)

ότι πρέπει να εφαρµοστεί η τροποποίηση αυτή το συντοµότερο δυνατό λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς·

(4)

ότι τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης
αυγών και κρέατος πουλερικών,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
των αυγών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1516/96 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα
του κρέατος πουλερικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (4), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 4,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συµβουλίου, της 29ης
Οκτωβρίου, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για την
αυγοαλβουµίνη και την λακταλβουµίνη (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής,
και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας:
ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής ( ),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2584/1999 (7), καθόρισε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του καθεστώτος σχετικά µε την εφαρµογή των αντιπροσω6

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

282
189
282
305
282
145
314

της
της
της
της
της
της
της

1.11.1975, σ. 49.
30.7.1996, σ. 99.
1.11.1975, σ. 77.
19.12.1995, σ. 49.
1.11.1975, σ. 104.
29.6.1995, σ. 47.
8.12.1999, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

0207 14 10

Τεµάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγµένους πετεινούς ή
κότες

1602 32 11

Άψυτα παρασκευάσµατα πετεινού και κότας

(1) Προέλευση εισαγωγών:
01 Βραζιλία,
02 Ταϊλάνδη,
03 Χιλή,
04 Αργεντινή.»

Εγγύηση που
Αντιπροσωπευτική αναφέρεται
στο άρθρο 3
τιµή
(EUR/100 kg) παράγραφος 3
(EUR/100 kg)

Προέλευση
(1)

187,4

36

01

185,5

37

02

264,4

11

03

264,4

11

04

205,1

24

01

202,4

25

02
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 109/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιανουαρίου 2000
για τροποποίηση των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και
των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συµβουλίου της 30ής
Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των
σιτηρών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1253/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2
τέταρτο εδάφιο,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών
σίτου ή σικάλεως έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 71/2000 της Επιτροπής (3)·

(2)

ότι η εφαρµογή των λεπτοµερειών που περιλαµβάνονται
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 71/2000 των στοιχείων των
οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση

των επιστροφών κατά την εξαγωγή, που ισχύουν επί του
παρόντος, σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόµενων στο άρθρο 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
προϊόντων, ως έχουν, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 71/2000 τροποποιούνται σύµφωνα µε τα
ποσά που ορίζονται στο παράρτηµα για τα προϊόντα που αναφέρονται σ’ αυτό.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 19 Ιανουαρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.
(2) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 18.
(3) ΕΕ L 10 της 14.1.2000, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2000, για τροποποίηση των επιστροφών που εφαρµόζονται κατά
την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιµιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
(EUR/t)

(EUR/t)
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

Προορισµός (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
03
02
03
02
—
03
02
—
—
—
03
02
—
—

—
0
—
27,50
0
57,50
0
—
21,00
0
—
—
—
31,00
0
—
—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

Επιστροφή

—
49,00
45,75
42,25
39,00
36,50
—
—
87,00
68,50
—
15,00 (2)
13,40 (2)
—
15,00 (2)
—

(1) Προορισµοί:
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 Ελβετία, Λιχτενστάιν.
(2) Όταν αυτό το προϊόν περιέχει σιµιγδάλι συσσωµατωµένο, ουδεµία επιστροφή χορηγείται κατά την εξαγωγή.

NB: Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον τροποποιηµένο κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 30.7.1992, σ. 20).
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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

εσωτερικά σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων· πρέπει να ικανοποιηθούν βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε προϊόντα
ηλεκτρονικής υπογραφής για τη διασφάλιση της ελεύθερης
κυκλοφορίας εντός της εσωτερικής αγοράς και για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές υπογραφές, µε την
επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3381/94 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1994, περί κοινοτικού
καθεστώτος ελέγχου της εξαγωγής αγαθών διπλής
χρήσης (5) και της απόφασης 94/942/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε την κοινή
δράση που ενεκρίθη από το Συµβούλιο σχετικά µε τον
έλεγχο της εξαγωγής αγαθών διπλής χρήσης (6)·

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2 και τα άρθρα 55 και 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
της γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

στις 16 Απριλίου 1997, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ανακοίνωση σχετικά µε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στο ηλεκτρονικό εµπόριο·

(2)

στις 8 Οκτωβρίου 1997 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ανακοίνωση για την κατοχύρωση της ασφάλειας και εµπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες — προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ψηφιακές υπογραφές και κρυπτοθέτηση·

(3)

την 1η ∆εκεµβρίου 1997, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατό πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τις ψηφιακές υπογραφές·

(4)

για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το εµπόριο απαιτούνται «ηλεκτρονικές υπογραφές» και συναφείς υπηρεσίες που
παρέχουν τη δυνατότητα απόδειξης της γνησιότητας των
δεδοµένων· η ύπαρξη αποκλινόντων κανόνων όσον αφορά τη
νοµική αναγνώριση των ψηφιακών υπογραφών και διαπίστευση «παροχών υπηρεσιών πιστοποίησης» στα κράτη µέλη
ενδέχεται να αποτελέσει σηµαντικό φραγµό για τη χρήση
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εµπορίου· από την άλλη πλευρά, ένα σαφές κοινοτικό πλαίσιο
σχετικά µε τις προϋποθέσεις που θα εφαρµόζονται στις
ηλεκτρονικές υπογραφές θα ενισχύσει την εµπιστοσύνη στις
νέες τεχνολογίες και θα συµβάλει στη γενική αποδοχή τους·
οι νοµοθεσίες στα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να εµποδίζουν
την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά·

(5)

θα πρέπει να προαχθεί η διαλειτουργικότητα των προϊόντων
ηλεκτρονικής υπογραφής· σύµφωνα µε το άρθρο 14 της
συνθήκης, η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 325 της 23.10.1998, σ. 5.
ΕΕ C 40 της 15.2.1999, σ. 29.
ΕΕ C 93 της 6.4.1999, σ. 33.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Ιανουαρίου 1999 (ΕΕ
C 104 της 14.4.1999, σ. 49)· κοινή θέση του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999 (ΕΕ C 243 της 27.8.1999, σ. 33) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)· απόφαση του Συµβουλίου,
της 30ής Νοεµβρίου 1999.

(6)

η παρούσα οδηγία δεν εναρµονίζει την παροχή υπηρεσιών
όσον αφορά το απόρρητο των πληροφοριών όταν καλύπτονται από εθνικές διατάξεις περί δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας
ασφάλειας·

(7)

η εσωτερική αγορά εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων, η οποία έχει ως συνέπεια ότι οι πολίτες και
οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχονται όλο και συχνότερα αντιµέτωποι µε αρχές κρατών µελών διαφορετικών
εκείνου στο οποίο διαµένουν· η ηλεκτρονική επικοινωνία θα
µπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιµη από αυτή την
άποψη·

(8)

η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη και ο παγκόσµιος χαρακτήρας του Internet επιβάλλουν προσέγγιση που θα είναι
ανοικτή σε διάφορες τεχνολογίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης της γνησιότητας δεδοµένων·

(9)

οι ηλεκτρονικές υπογραφές θα χρησιµοποιούνται σε πολλές
διαφορετικές συνθήκες και εφαρµογές, έχοντας ως αποτέλεσµα ευρύ φάσµα νέων υπηρεσιών και προϊόντων που θα
συνδέονται µε ή θα χρησιµοποιούν ηλεκτρονικές υπογραφές·
ο ορισµός αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών δεν θα
πρέπει να περιοριστεί στην έκδοση και διαχείριση πιστοποιητικών αλλά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιµοποιούν ή σχετίζονται µε
ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως οι υπηρεσίες καταχώρησης,
οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης, οι υπηρεσίες καταλόγου, οι
υπηρεσίες πληροφορικής ή οι υπηρεσίες µελετών σχετικά µε
τις ηλεκτρονικές υπογραφές·

(10)

η εσωτερική αγορά επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών
πιστοποίησης την ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων τους αποβλέποντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, προσφέροντας έτσι στους καταναλωτές και
τις επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες ασφαλούς ανταλλαγής
πληροφοριών και ηλεκτρονικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως
συνόρων· για την τόνωση της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης µέσω ανοικτών δικτύων σε κοινοτική κλίµακα, θα

(5) ΕΕ L 367 της 31.12.1994, σ, 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 837/95 (ΕΕ L 90 της 21.4.1995, σ. 1).
(6) ΕΕ L 367 της 31.12.1994, σ, 8· απόφαση όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 99/193/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 73 της 19.3.1999,
σ. 1).
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πρέπει οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης να είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς προηγούµενη
έγκριση· ως προηγούµενη έγκριση νοείται, όχι µόνο κάθε
άδεια για την οποία απαιτείται απόφαση των εθνικών αρχών
προτού επιτραπεί στον ενδιαφερόµενο να παρέχει υπηρεσίες
πιστοποίησης, αλλά και κάθε άλλο µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος·

(17)

οι µηχανισµοί εθελοντικής διαπίστευσης που αποσκοπούν σε
βελτιωµένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να προσφέρουν στους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης το
κατάλληλο πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών τους στα επίπεδα εµπιστοσύνης, ασφάλειας και ποιότητας που απαιτούνται από την εξελισσόµενη αγορά· αυτοί οι
µηχανισµοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βέλτιστης πρακτικής µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης· οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης θα πρέπει να
είναι ελεύθεροι να επιλέγουν και να επωφελούνται από τους
εν λόγω µηχανισµούς διαπίστευσης·

η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί σε εναρµόνιση εθνικών
κανόνων που αφορούν το ενοχικό δίκαιο, ιδίως την κατάρτιση και εκτέλεση των συµβάσεων ή άλλες διατυπώσεις µη
συµβατικού χαρακτήρα σχετικά µε τις υπογραφές· εποµένως,
οι διατάξεις που αφορούν τις έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών θα πρέπει να ισχύουν µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων ως προς τον τύπο δυνάµει της εθνικής
νοµοθεσίας σχετικά µε τη σύναψη συµβάσεων ή τους κανόνες που καθορίζουν τον τόπο σύναψης µιας σύµβασης·

(18)

η αποθήκευση και η αντιγραφή δεδοµένων δηµιουργίας
υπογραφής θα µπορούσε να αποτελέσει απειλή για την
νοµική ισχύ των ηλεκτρονικών υπογραφών·

(19)

οι ηλεκτρονικές υπογραφές θα χρησιµοποιούνται στο δηµόσιο τοµέα στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών διοικητικών
υπηρεσιών και για την επικοινωνία µεταξύ αυτών των υπηρεσιών και των πολιτών και οικονοµικών φορέων, π.χ. για τις
δηµόσιες συµβάσεις, τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την απονοµή δικαιοσύνης·

(20)

η ύπαρξη εναρµονισµένων κριτηρίων όσον αφορά τις έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών θα διαφυλάξει
έαν συνεκτικό νοµικό πλαίσιο σε ολόκληρη την έκταση της
Κοινότητας· στις εθνικές νοµοθεσίες προβλέπονται διαφορετικές απαιτήσεις για τη νοµική ιχύ των ιδιόχειρων υπογραφών· τα πιστοποιητικά µπορούν να χρησιµοποιούνται για
την επιβεβαίωση της ταυτότητας προσώπου που υπογράφει
ηλεκτρονικά· οι προηγούµενες ηλεκτρονικέςς υπογραφές
που βασίζονται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό στοχεύουν
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας· οι προηγµένες ηλεκτρονικές
υπογραφές που βασίζονται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό
και έχουν δηµιουργηθεί από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας
υπογραφής µπορούν να θεωρηθούν ως νοµικά ισοδύναµες
προς ιδιόχειρες υπογραφές µόνον εφόσον πληρούνται οι εν
λόγω προϋποθέσεις γαι ιδιόχειρες υπογραφές·

(21)

ως συµβολή στη γενική αποδοχή των ηλεκτρονικών µεθόδων
απόδειξης γνησιότητας πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών ως
αποδεικτικού στοιχείου σε νοµικές διαδικασίες σε όλα τα
κράτη µέλη· η νοµική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια
και να µη συνδέεται µε την εξουσιοδότηση του εµπλεκόµενου παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης· ο καθορισµός των
τοµέων δικαίου στους οποίους επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών υπογραφών διέπεται
από το εθνικό δίκαιο· η παρούσα οδηγία δεν θίγει την
αρµοδιότητα εθνικού δικαστηρίου να αποφασίζει ως προς τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της οδηγίας και δεν επηρεάζει εθνικούς κανόνες που διέπουν την ελεύθερη εκτίµηση
αποδείξεων υπό του δικαστηρίου·

(22)

οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης στο κοινό υπάγονται στους εθνικούς
κανόνες περί ευθύνης·

(23)

για την ανάπτυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού εµπορίου
απαιτούνται διασυνοριακές ρυθµίσεις µε συµµετοχή τρίτων
χωρών· προκειµένου να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα
σε παγκόσµιο επίπεδο, θα µπορούσαν να αποβούν χρήσιµες
συµφωνίες µε τρίτες χώρες για πολυµερείς ρυθµίσεις όσον
αφορά την αµοιβαία αναγνώριση υπηρεσιών πιστοποίησης·

οι υπηρεσίες πιστοποίησης µπορούν να παρέχονται είτε από
δηµόσιο φορέα είτε από νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εφόσον
είναι εγκατεστηµένο σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο· τα κράτη
µέλη δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης να λειτουργούν εκτός των εν λόγω µηχανισµών εθελοντικής διαπίστευσης· θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι µηχανισµοί εθελοντικής διαπίστευσης δεν περιορίζουν τον ανταγωνισµό στις υπηρεσίες πιστοποίησης·

(13)

τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν µε ποιό τρόπο θα
εξασφαλίσουν τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας· η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τη
θέσπιση συστηµάτων ελέγχου βασισµένων στον ιδιωτικό
τοµέα· η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τους παρόχους
υπηρεσιών πιστοποίησης να υπόκεινται σε έλεγχο δυνάµει
τυχόν µηχανισµών περί διαπίστευσης·

(14)

είναι σηµαντικό να ευρεθεί µία ισορροπία µεταξύ των
αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων·

(15)

το παράρτηµα ΙΙΙ καλύπτει απαιτήσεις για ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η
λειτουργικότητα των προηγµένων ηλεκτρονικών υπογραφών·
δεν καλύπτει ολόκληρο το περιβάλλον του συστήµατος στο
οποίο λειτουργούν οι διατάξεις αυτές· η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς υποχρεώνει την Επιτροπή και τα κράτη
µέλη να αναλάβουν ταχέως µέτρα για το διορισµό των
φορέων που θα αναλάβουν την αξιολόγηση της πιστότητας
των ασφαλών διατάξεων υπογραφής µε το παράρτηµα ΙΙΙ·
για να ικανοποιούνται οι ανάγκες της αγοράς η αξιολόγηση
της πιστότητας πρέπει να διενεργείται έγκαιρα και αποτελεσµατικά·

(16)

η παρούσα οδηγία συµβάλλει στη χρήση και νοµική αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών εντός της Κοινότητας·
δεν απαιτείται κανονιστικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά µέσα σε συστήµατα που στηρίζονται σε εθελούσιες συµφωνίες ιδιωτικού
δικαίου µεταξύ συγκεκριµένου αριθµού συµµετεχόντων· θα
πρέπει να γίνει σεβαστή η ελευθερία των µερών να συµφωνούν µεταξύ τους τους όρους όρους και τις προϋποθέσεις
βάσει των οποίων αποδέχονται ηλεκτρονικά υπογεγραµµένα
δεδοµένα, στο βαθµό που τούτο επιτρέπεται από την εθνική
νοµοθεσία, θα πρέπει να αναγνωρίζεται η νοµική ισχύς των
ηλεκτρονικών υπογραφών που χρησιµοποιούνται σε αυτά τα

διαστήµατα καθώς και η αποδοχή τους ως αποδεικτικών
στοιχείων σε νοµικές διαδικασίες·
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για την τόνωση της εµπιστοσύνης των χρηστών στην ηλεκτρονική επικοινωνία και στο ηλεκτρονικό εµπόριο µέσω της
διασφάλισης της εµπιστοσύνης των χρηστών, οι πάροχοι
υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει να τηρούν τη νοµοθεσία
περί προστασίας των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής·

(25)

διατάξεις περί της χρήσης ψευδωνύµων στα πιστοποιητικά
δεν θα πρέπει να εµποδίζουν τα κράτη µέλη να ζητούν
εξακρίβωση της ταυτότητας των προσώπων σύµφωνα µε το
κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο·

(26)

τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1)·

(27)

(28)

η Επιτροπή θα επενεξετάσει την παρούσα οδηγία δύο έτη
µετά την εφαρµογή της, µεταξύ άλλων για να εξασφαλίσει
ότι η πρόοδος της τεχνολογίας ή οι αλλαγές των νοµικών
συνθηκών δεν έχουν δηµιουργήσει εµπόδια για την επίτευξη
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία· θα πρέπει να
εξετάσει τις συνέπειες των συνδεδεµένων τεχνικών τοµέων
και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο·
σύµφωνα µε τι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, ο
στόχος της δηµιουργίας εναρµονισµένου νοµοθετικού πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπογραφών και συναφών
υπηρεσιών δεν µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά από τα
κράτη µέλη και, ως εκ τούτου, είναι δυνατόν, να επιτευχθεί
καλύτερα από την Κοινότητα· η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διευκολύνει τη χρήση
ηλεκτρονικών υπογραφών και να συµβάλει στη νοµική αναγνώρισή
τους. Θεσπίζει νοµικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και
ορισµένες υπηρεσίες πιστοποίησης, ώστε να εξασφαλίσει την οµαλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
∆εν καλύπτει πτυχές που αφορούν τη σύναψη και την ισχύ συµβάσεων ή άλλων νοµικών υποχρεώσεων που διέπονται από απαιτήσεις
ως προς τον τύπο δυνάµει του εθνικού ή του κοινοτικού δικαίου
και δεν θίγει κανόνες και περιορισµούς σχετικά µε τη χρήση
εγγράφων οι οποίοι περιέχονται στο εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
1. «ηλεκτρονική υπογραφή»: δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή τα
οποία είναι συνηµµένα σε, ή λογικά συσχετιζόµενα µε, άλλα
ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα οποία χρησιµεύουν ως µέθοδος
απόδειξης της γνησιότητας,
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2. «προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή»: ηλεκτρονική υπογραφή
που ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις:
α) συνδέεται µονοσήµαντα µε τον υπογράφοντα·
β) είναι ικανή να ταυτοποιήσει τον υπογράφοντα·
γ) δηµιουργείται µε µέσα τα οποία ο υπογράφων µπορεί να
διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και
δ) συνδέεται µε τα δεδοµένα στα οποία αναφέρεται κατά
τρόπο ώστε να µπορεί να εντοπιστεί οποιαδήποτε επακόλουθη αλλοίωση των εν λόγω δεδοµένων.
3. «υπογράφων»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει διάταξη
δηµιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε για λογαριασµό του
είτε εξ ονόµατος φυσικού ή νοµικού προσώπου ή φορέα που
αντιπροσωπεύει,
4. «δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής»: µονοσήµαντα δεδοµένα
όπως κώδικες ή ιδιωτικά κλειδιά κρυπτογραφίας, που χρησιµοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη δηµιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής,
5. «διάταξη δηµιουργίας υπογραφής»: διατεταγµένο υλικό ή λογισµικό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων
δηµιουργίας της υπογραφής,
6. «ασφαλής διάταξη δηµιουργίας υπογραφής»: διάταξη δηµιουργίας υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις του παραρτήµατος
ΙΙΙ,
7. «δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής»: δεδοµένα, όπως κώδικες
ή δηµόσια κλειδιά κρυπτογραφίας, τα οποία χρησιµοποιούνται
για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής,
8. «δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής»: διατεταγµένο υλικό ή
λογισµικό που χρησιµοποιείται για την εφαρµογή των δεδοµένων επαλήθευσης υπογραφής,
9. «πιστοποιητικό»: ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής µε ένα άτοµο που επιβεβαιώνει
την ταυτότητά του,
10. «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό»: πιστοποιητικό που ανταποκρίνεται στις οριζόµενες στο παράρτηµα Ι απαιτήσεις και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος πληροί τις
οριζόµενες στο παράρτηµα ΙΙ απαιτήσεις,
11. «πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης»: φορέας ή φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που εκδίδει πιστοποιητικά ή παρέχει άλλες
υπηρεσίες, συναφείς µε τις ηλεκτρονικές υπογραφές,
12. «προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής»: υλικό ή λογισµικό ή
συναφή συστατικά στοιχεία τους, που προορίζονται για χρήση
από τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπογραφής ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία ή επαλήθευση ηλεκτρονικών
υπογραφών,
13. «εθελοντική διαπίστευση»: κάθε άδεια, στην οποία ορίζονται τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσειςς που διέπουν την παροχή
υπηρεσιών πιστοποίησης και η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης
από το δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα ο οποίος είναι υπεύθυνος
για τον καθορισµό αυτών των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
και για τον έλεγχο της τήρησής τους, όταν ο πάροχος των
υπηρεσιών πιστοποίησης δεν δικαούται να ασκεί τα δικαιώµατα
που απορρέουν από την άδεια προτού λάβει την απόφαση του
εν λόγω φορέα.

19. 1. 2000
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Άρθρο 3
Πρόσβαση στην αγορά
1.
Τα κράτη µέλη δεν εξαρτούν την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από εκ των προτέρων έγκριση.
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προέρχονται από άλλο κράτος µέλος στους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ηλεκτρονικής
υπογραφής που συµµορφούνται µε την παρούσα οδηγία επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, τα
κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν µηχανισµούς εθελοντικής διαπίστευσης που αποσκοπούν στην επίτευξη βελτιωµένου επιπέδου
παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης. Όλες οι προϋποθέσεις που συνδέονται µε τους εν λόγω µηχανισµούς πρέπει να είναι αντικειµενικές, διαφανείς, ανάλογες και να µην οδηγούν σε διακρίσεις. Τα
κράτη µέλη δεν µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των διαπιστευµένων παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης για λόγους που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι προηγµένες ηλεκτρονικές
υπογραφές που βασίζονται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό κυι οι
οποίες δηµιουργούνται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής:

3.
Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει την καθιέρωση κατάλληλου
συστήµατος που καθιστά δυνατή την επιτήρηση των εγκατεστηµένων στο έδαφός τους παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίοι
εκδίδουν για το κοινό αναγνωρισµένα πιστοποιητικά.

α) ικανοποιούν τις νοµικές απαιτήσεις υπογραφής σε σχέση µε τα
δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή κατά τον ίδιο τρόπο που µια
ιδιόχειρη υπογραφή ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές σε σχέση µε
τα δεδοµένα που καταχωρούνται επί χάρτου, και

4.
Η συµµόρφωση των ασφαλών διατάξεων δηµιουργίας υπογραφής προς τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ διαπιστώνεται
από τους αρµόδιους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που ορίζουν
τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή καθορίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 9, κριτήρια βάσει των οποίων τα κράτη µέλη ορίζουν
τους φορείς.
Η υπό των εν λόγω φορέων διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τις
απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙΙ αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη
µέλη.
5.
Η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
9, να καθορίζει και να δηµοσιεύει αριθµούς αναφοράς γενικώς
αναγνωρισµένων προτύπων για προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα κράτη
µέλη τεκµαίρουν συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στο στοιχείο στ) του παραρτήµατος ΙΙ και στο παράρτηµα ΙΙΙ, όταν
ένα προϊόν ηλεκτρονικής υπογραφής ανταποκρίνεται στα εν λόγω
πρότυπα.
6.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για να προωθήσουν την ανάπτυξη και χρησιµοποίηση των διατάξεων επαλήθευσης υπογραφής, µε βάση τις συστάσεις για την ασφαλή
επαλήθευση της υπογραφής που προβλέπονται στο παράρτηµα IV
και προς όφελος του καταναλωτή.
7.
Τα κράτη µέλη δύνανται να εξαρτούν τη χρήση ηλεκτρονικών
υπογραφών στο δηµόσιο τοµέα από ενδεχόµενες πρόσθετες απαιτήσεις. Οι εν λόγω απαιτήσεις είναι αντικειµενικές, διαφανείς, ανάλογες και δεν οδηγούν σε διακρίσεις, αναφέρονται δε µόνο στα ειδικά
χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης εφαρµογής. Οι απαιτήσεις αυτές
δεν πρέπει να αποτελούν εµπόδιο στις διασυνοριακές υπηρεσίες για
τους πολίτες.
Άρθρο 4
Αρχές της εσωτερικής αγοράς
1.
Κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει τις εθνικές διατάξεις που
θεσπίζει κατ’ εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας για παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστηµένους στην επικράτειά του, καθώς
και για τις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν. Τα κράτη µέλη δεν
µπορούν να περιορίσουν την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης που

Άρθρο 5
Έννοµες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών

β) γίνονται δεκτές ως αποδεικτικό στοιχείο σε νοµικές διαδικασίες.
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι δεν απορρίπτεται η νοµική
ισχύς και το παραδεκτό µιας ηλεκτρονικής υπογραφής ως αποδεικτικού στοιχείου σε νοµικές διαδικασίες µόνο λόγω του γεγονότος
ότι:
— είναι υπό µορφή ηλεκτρονικών δεδοµένων, ή
— δεν βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, ή
— δεν βασίζεται σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό που εξεδόθη
από διαπιστευµένο παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης, ή
— δεν δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής.
Άρθρο 6
Ευθύνη
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι µε την έκδοση
πιστοποιητικού ως αναγνωρισµένου πιστοποιητικού στο κοινό ή µε
την εγγύηση τέτοιου πιστοποιητικού στο κοινό, πάροχος υπηρεσιών
πιστοποίησης υπέχει ευθύνη για την προκληθείσα ζηµία έναντι
οποιουδήποτε φορέα ή φυσικού ή νοµικού προσώπου που ευλόγως
βασίζεται στο πιστοποιητικό:
α) όσον αφορά την ακρίβεια, κατά τη στιγµή έκδοσής του, όλων
των πληροφοριών που περιέχονται στο αναγνωρισµένο πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη στο πιστοποιητικό όλων των
στοιχείων τα οποία απαιτούνται για ένα αναγνωρισµένο πιστοποιητικό·
β) για τη διαβεβαίωση ότι, κατά το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού, ο υπογράφων που ταυτοποιείται στο αναγνωρισµένο
πιστοποιητικό ήταν κάτοχος των δεδοµένων δηµιουργίας υπογραφής που αντιστοιχούν στα δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής που αναφέρονται ή ταυτοποιούνται στο πιστοποιητικό·
γ) για τη διαβεβαίωση ότι τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής
και τα δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά, στις περιπτώσεις που αµφότερα
προέρχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,
εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης αποδείξει ότι δεν
ενήργησε αµελώς.
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2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι ο πάροχοςς
υπηρεσιών πιστοποίησης που εξέδωσε πιστοποιητικό ως ανεγνωρισµένο πιστοποιητικό στο κοινό υπέχει ευθύνη για τη ζηµία που
προξενείται σε οιοδήποτε φορέα ή φυσικό πρόσωπο, που ευλόγως
βασίζεται στο πιστοποιητικό, λόγω παράλειψής του να καταγράψει
την ανάκληση του πιστοποιητικού, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών
πιστοποίησης αποδείξει ότι δεν ενήργησε αµελώς.

3.
Οσάκις η Επιτροπή πληροφορείται τυχόν δυσκολίες που
συναντούν οι κοινοτικές επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε
αγορές τρίτων χωρών, δύναται να υποβάλει στο Συµβούλιο, εφόσον
παρίσταται ανάγκη, προτάσεις για τη δέουσα εντολή διαπραγµάτευσης αναλόγων δικαιωµάτων των κοινοτικών επιχειρήσεων σε
αυτές τις τρίτες χώρες. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία.

3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών
πιστοποίησης δύναται να αναγράφει σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό περιορισµούς χρήσεως αυτού του πιστοποιητικού, µε την
προϋπόθεση ότι οι περιορισµοί αυτοί είναι αναγνωρίσιµοι για τους
τρίτους. Ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δεν υπέχει ευθύνη για
βλάβες που προκύπτουν από χρήση ενός αναγνωρισµένου πιστοποιητικού που υπερβαίνει τους περιορισµούς που αναγράφηκαν σε
αυτό.

Τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου δεν
θίγουν τις υποχρεώσεις της Κοινότητας και των κρατών µελών
δυνάµει σχετικών διεθνών συµφωνιών.

4.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών
πιστοποίησης δύναται να αναγράφει στο αναγνωρισµένο πιστοποιητικό όρια στο ύψος των συναλλαγών για τις οποίες το πιστοποιητικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε την προϋπόθεση ότι τα όρια
αυτά είναι αναγνωρίσιµα για τους τρίτους.
Ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης δεν ευθύνεται για ζηµίες που
απορρέουν από την υπέρβαση αυτών των ορίων.
5.
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν µε την
επιφύλαξη της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης
Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές (1).
Άρθρο 7
∆ιεθνείς πτυχές
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο κοινό ως αναγνωρισµένα πιστοποιητικά από πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, εγκατεστηµένο σε τρίτη χώρα, θεωρούνται
νοµικώς ισοδύναµα µε πιστοποιητικά που εκδίδονται από πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εάν:
α) ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης πληροί τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και έχει διαπιστευθεί δυνάµει εθελοντικού µηχανισµού πιστοποίησης, καθιερωµένου σε
κράτος µέλος, ή
β) πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης, εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην
παρούσα οδηγία, εγγυάται για το πιστοποιητικό, ή
γ) το πιστοποιητικό παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης αναγνωρίζεται δυνάµει διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µεταξύ της
Κοινότητας και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών.

Άρθρο 8
Προστασία δεδοµένων
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
πιστοποίησης και οι εθνικοί φορείς, αρµόδιοι για πιστοποίηση ή
εποπτεία, συµµορφούνται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών (2).
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών
πιστοποίησης που εκδίδει πιστοποιητικά στο κοινό δύναται να
συλλέγει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µόνο απευθείας από το
πρόσωπο το οποίο αφορούν, ή µε τη ρητή συγκατάθεσή του, και
µόνον στο βαθµό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς έκδοσης
και διατήρησης του πιστοποιητικού. ∆εν επιτρέπεται συλλογή ή
επεξεργασία των δεδοµένων για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς
χωρίς τη ρητή συναίνεση του εν λόγω προσώπου.
3.
Με την επιφύλαξη των εννόµων συνεπειών των ψευδονύµων
δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν
τους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης να αναφέρουν στο πιστοποιητικό ψευδώνυµο αντί του ονόµατος του υπογράφοντος.
Άρθρο 9
Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την «επιτροπή ηλεκτρονικής
υπογραφής», καλούµενη εφεξής «επιτροπή».
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

2.
Η Επιτροπή, για να διευκολύνει τις διασυνοριακές υπηρεσίες
πιστοποίησης µε τρίτες χώρες και την αναγνώριση προηγµένων
ηλεκτρονικών υπογραφών προερχόµενων από τρίτες χώρες, διατυπώνει προτάσεις για την επίτευξη αποτελεσµατικής εφαρµογής
προτύπων και διεθνών συµφωνιών που ισχύουν για υπηρεσίες
πιστοποίησης. Ειδικότερα, όπου κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει προτάσεις προς το Συµβούλιο για την έκδοση κατάλληλων εντολών
διαπραγµάτευσης διµερών και πολυµερών συµφωνιών µε τρίτες
χώρες και διεθνείς οργανισµούς. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε
ειδική πλειοψηφία.

Η επιτροπή διευκρινίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9
παράγραφος 2, τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήµατα της
παρούσας οδηγίας, τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 4 και τα γενικώς αναγνωρισµένα πρότυπα για προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής, που καθορίστηκαν και δηµοσιεύθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 5.

(1) ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.

(2) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

Άρθρο 10
Καθήκοντα της επιτροπής
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Άρθρο 11

Άρθρο 13

Κοινοποίηση

Εφαρµογή

1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά
κράτη µέλη τα ακόλουθα:

1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία πριν από τις 19 Ιουλίου 2001. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

α) πληροφορίες σχετικά µε εθνικά συστήµατα εθελοντικής διαπίστευσης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των πρόσθετων απαιτήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7·
β) ονοµασίες και διευθύνσεις των εθνικών φορέων που είναι αρµόδιοι για διαπίστευση και επίβλεψη, καθώς και των φορέων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4·
γ) ονοµασίες και διευθύνσεις όλων των διαπιστευµένων εθνικών
παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιωδών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τα ταχύτερο δυνατόν το σύνολο
των πληροφοριών που υποβάλλονται βάσει της παραγράφου 1
καθώς και τις σχετικές αλλαγές τους.
Άρθρο 12

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 15

Επανεξέταση
1.
Η Επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας και
υποβάλλει σχετική έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, το αργότερο έως τις 19 Ιουλίου 2003.
2.
Στην εξέταση εκτιµάται, µεταξύ άλλων, εάν θα πρέπει να
τροποποιηθεί το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας λαµβανοµένων υπόψη των τεχνολογικών, εµπορικών και νοµοθετικών εξελίξεων. Στην έκθεση περιλαµβάνεται ιδίως αξιολόγηση, βάσει της
κτηθείσας εµπειρίας, πτυχών της εναρµόνισης. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νοµοθετικές προτάσεις.

Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 13 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

S. HASSI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Όροι ισχύοντες για αναγνωρισµένα πιστοποιητικά
Τα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά πρέπει να περιλαµβάνουν:
α) ένδειξη ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται ως αναγνωρισµένο πιστοποιητικό·
β) τα στοιχεία αναγνώρισης του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης και το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστηµένο·
γ) το όνοµα του υπογράφοντος ή ψευδώνυµο που αναγνωρίζεται ως ψευδώνυµο·
δ) πρόβλεψη ειδικού χρακτηριστικού του υπογράφοντος, που θα περιληφθεί εφόσον είναι σηµαντικό σε σχέση µε τον σκοπό για
τον οποίο προορίζεται το πιστοποιητικό·
ε) δεδοµένα επαλήθευσης υπογραφής που αντιστοιχούν σε δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής υπό τον έλεγχο του υπογράφοντος·
στ) ένδειξη της έναρξης και τέλος της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού·
ζ) τον κωδικό ταυτοποίησης του πιστοποιητικού·
η) την προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή του παρόχου υπηρεσιών πιστοποίησης που το εκδίδει·
θ) ενδεχοµένως, περιορισµούς του πεδίου χρήσης του πιστοποιητικού, και
ι) ενδεχοµένως, όρια στο ύψος των συναλλαγών για τις οποίες το πιστοποιητικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

19. 1. 2000

19. 1. 2000
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Όροι ισχύοντες για παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης που εκδίδουν αναγνωρισµένα πιστοποιητικά
Οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης πρέπει:
α) να αποδεικνύουν την απαραίτητη αξιοπιστία για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης·
β) να διασφαλίζουν την παροχή ασφαλών και άµεσων υπηρεσιών καταλόγου και ανάκλησης·
γ) να διασφαλίζουν ότι η ηµεροµηνία και ο χρόνος έκδοσης ή ανάκλησης πιστοποιητικού µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς·
δ) να προβαίνουν, µε κατάλληλα µέσα και σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, σε επαλήθευση, της ταυτότητας και ενδεχοµένως, τυχόν
ειδικών χαρακτηριστικών του ατόµου στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί αναγνωρισµένο πιστοποιητικό·
ε) να απασχολούν προσωπικό που διαθέτει την εµπειρογνωµοσύνη, την εµπειρία και τα προσόντα που είναι απαραίτητα για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες, ιδίως ικανότητα σε διαχειριστικό επίπεδο, εµπειρογνωµοσύνη στην τεχνολογία ηλεκτρονικών υπογραφών και εξοικείωση µε τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας· πρέπει επίσης να χρησιµοποιούν κατάλληλες διοικητικές και
διαχειριστικές διαδικασίες οι οποίες να αντιστοιχούν προς αναγνωρισµένα πρότυπα·
στ) να χρησιµοποιούν αξιόπιστα συστήµατα και προϊόντα τα οποία προστατεύονται έναντι τροποποίησης και διασφαλίζουν την
τεχνική και κρυπτογραφική ασφάλεια των διεργασιών πιστοποίησης οι οποίες υποστηρίζονται από αυτά·
ζ) να λαµβάνουν µέτρα έναντι της πλαστογράφησης πιστοποιητικών και, σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης
παράγει δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής, να εγγυώνται την τήρηση του απορρήτου κατά τη διάρκεια της διεργασίας
παραγωγής των εν λόγω δεδοµένων·
η) να διαθέτουν επαρκείς χρηµατικούς πόρους ώστε να λειτουργούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία,
ιδίως για την ανάληψη της ευθύνης ζηµιών, π.χ. µε τη σύναψη κατάλληλης ασφάλισης·
θ) να καταγράφουν το σύνολο των συναφών πληροφοριών που αφορούν ένα αναγνωρισµένο για κατάλληλη χρονική περίοδο,
ιδίως για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης σε νοµικές διαδικασίες. Η καταγραφή αυτή δύναται να
πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα·
ι) να µην αποθηκεύουν δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής του ατόµου προς το οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης
παρέσχε υπηρεσίες διαχείρισης κλειδιών·
ια) προτού συνάψουν συµβατική σχέση µε πρόσωπο που ζητά πιστοποιητικό από αυτούς για να κατοχυρώσει την ηλεκτρονική
του υπογραφή, να το ενηµερώνουν µε ανθεκτικά µέσα επικοινωνίας σχετικά µε τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις
χρησιµοποίησης του πιστοποιητικού, της ύπαρξης µηχανισµού εθελοντικής διαπίστευσης και των διαδικασιών υποβολής
παραπόνων και επίλυσης διαφορών. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες δύνανται να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς, πρέπει να
παρέχονται εγγράφως, σε εύκολα καταληπτή γλώσσα. Σχετικά αποσπάσµατα των πληροφοριών αυτών καθίστανται επίσης
προσιτά κατόπιν αιτήµατος τρίτων οι οποίοι βασίζονται στο πιστοποιητικό αυτό·
ιβ) να χρησιµοποιούν αξιόπιστα συστήµατα για την αποθήκευση πιστοποιητικών σε επαληθεύσιµη µορφή, ούτως ώστε:
— µόνον αρµόδιοι να µπορούν να διενεργούν εισαγωγές και τροποποιήσεις,
— να µπορεί να ελέγχεται η γνησιότητα των πληροφοριών,
— να είναι δυνατή η κοινόχρηστη ανάκτηση πιστοποιητικών µόνον στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχει δοθεί η
συγκατάθεση του κατόχου, και
— οι τυχόν τεχνικές αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο τις εν λόγω αιτήσεις ασφαλείας να γίνονται εµφανώς αντιληπτές από
τον χειριστή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Απαιτήσεις για ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής
1. Οι ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής πρέπει, µέσω ενδεδειγµένων τεχνικών και διαδικαστικών µέσων, να διασφαλίζουν τουλάχιστον, ότι:
α) τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής που χρησιµοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών απαντούν κατ’ ουσίαν µόνο µια
φορά και ότι το απόρρητο είναι διασφαλισµένο·
β) τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής που χρησιµοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών δεν µπορούν, µε εύλογη
βεβαιότητα, να αντληθούν από αλλού και ότι η υπογραφή προστατεύεται από πλαστογραφία µε τα µέσα της σύγχρονης
τεχνολογίας·
γ) τα δεδοµένα δηµιουργίας υπογραφής που χρησιµοποιούνται προς παραγωγή υπογραφών µπορούν να προστατεύονται
αποτελεσµατικά από τον νόµιµο υπογράφοντα κατά της χρησιµοποίησης από τρίτους.
2. Οι ασφαλείς διατάξεις δηµιουργίας υπογραφής δεν µεταβάλλουν τα προς υπογραφή δεδοµένα ούτε εµποδίζουν την υποβολή
των δεδοµένων αυτών στον υπογράφοντα πριν από τη διαδικασία υπογραφής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Συστάσεις για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής
Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της υπογραφής θα πρέπει να διασφαλίζεται, µε εύλογη βεβαιότητα, ότι:
α) τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται προς επαλήθευση της υπογραφής αντιστοιχούν στα δεδοµένα που εµφανίζονται στον
επαληθεύοντα·
β) η υπογραφή επαληθεύεται µε αξιοπιστία και ότι το αποτέλεσµα της επαλήθευσης εµφανίζεται µε τον ορθό τρόπο·
γ) ο επαληθεύων µπορεί, ενδεχοµένως, να ορίσει µε βεβαιότητα τα περιεχόµενα των δεδοµένων που υπογράφονται·
δ) η γνησιότητα και η εγκυρότητα του πιστοποιητικού που απαιτείται κατά τη στιγµή της επαλήθευσης της υπογραφής έχουν
ελεγχθεί µε αξιοπιστία·
ε) το αποτέλεσµα της επαλήθευσης όπως και η ταυτότητα του υπογράφοντος εµφανίζονται µε τον ορθό τρόπο·
στ) η χρησιµοποίηση ψευδωνύµου δηλώνεται εµφανώς, και
ζ) µπορούν να εντοπιστούν τροποποιήσεις απτόµενες της ασφάλειας.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
για τροποποίηση του παραρτήµατος Β της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τον καθορισµό των
απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις εισαγωγές σπέρµατος
χοίρων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4507]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/39/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και στις εισαγωγές σπέρµατος χοίρων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 1999/608/ΕΚ (2), της 10ης Σεπτεµβρίου 1999, και ιδίως το άρθρο 17,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

στην περίπτωση της νόσου Aujeszky η περίοδος των 30 ηµερών, µετά την ολοκλήρωση του καθαρισµού
και της απολύµανσης της εγκατάστασης και αφού ακολουθήσει η αποµάκρυνση ύποπτης παρτίδας,
θεωρείται ως ασφαλής·

(2)

το παράρτηµα Β κεφάλαιο Ι παράγραφος 4, στοιχείο β) της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί·

(3)

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης κτηνιατρικής
επιτροπής,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο παράρτηµα Β, κεφάλαιο Ι παράγραφος 4 της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«κανένα κλινικό, ιολογικό ή ορολογικό σύµπτωµα της νόσου Aujeszky δεν εµφανίστηκε κατά τις προηγούµενες 30 ηµέρες».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62.
(2) ΕΕ L 242 της 14.9.1999, σ. 20.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
για καθορισµό των οικολογικών κριτηρίων απονοµής του κοινοτικού οικολογικού σήµατος στα ψυγεία
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 4522]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2000/40/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92 του Συµβουλίου, της 23ης
Μαρτίου 1992, σχετικά µε το κοινοτικό σύστηµα απονοµής οικολογικού σήµατος (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ως προϊόντα της κατηγορίας (εφεξής «η κατηγορία προϊόντων»)
«ψυγεία» νοούνται:
Τα οικιακά ψυγεία, οι θάλαµοι διατήρησης κατεψυγµένων τροφίµων και οι καταψύκτες τροφίµων καθώς και οι συνδυασµοί
αυτών, που τροφοδοτούνται µε ρεύµα από το ηλεκτρικό
δίκτυο.

(1)

το άρθρο 5 παράγραφος 1, εδάφιο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 880/92 ορίζει ότι οι όροι απονοµής του κοινοτικού
οικολογικού σήµατος ορίζονται ανά κατηγορία προϊόντων·

Εξαιρούνται οι συσκευές που µπορούν να τροφοδοτηθούν και από
άλλες πηγές ενέργειας όπως οι συσσωρευτές.

(2)

το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
880/92 ορίζει ότι οι οικολογικές επιδόσεις του εκάστοτε
προϊόντος αξιολογούνται βάσει των ειδικών κριτηρίων για
τις επιµέρους κατηγορίες προϊόντων·

Άρθρο 2

(3)

(4)

(5)

επιβάλλεται να καθοριστούν κριτήρια για τις µεθόδους
δοκιµών και ταξινόµησης ως προς την κατανάλωση ενέργειας σύµφωνα µε την οδηγία 94/2/ΕΚ, της 21ης Ιανουαρίου 1994, για την εφαρµογή της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης
ενέργειας για τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες καθώς και τους συνδυασµούς αυτών (2) και, επιπλέον να προσαρµοστούν οι απαιτήσεις για την κατανάλωση
ενέργειας στις τεχνολογικές καινοτοµίες και στις εξελίξεις
στην αγορά·
µε την απόφαση 96/703/ΕΚ (3), η Επιτροπή καθιέρωσε οικολογικά κριτήρια για την απονοµή του οικολογικού σήµατος
της Κοινότητας στα ψυγεία, και άλλη ως άνω απόφαση θα
παύει να ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 3 αυτής, στις 27
Νοεµβρίου 1999·
κρίνεται σκόπιµο να εγκριθεί νέα απόφαση η οποία να
καθιερώνει τα οικολογικά κριτήρια για τη συγκεκριµένη
κατηγορία προϊόντων, ώστε να καταστεί δυνατή η συµµετοχή των κατασκευαστών και των εισαγωγέων ψυγείων στο
πρόγραµµα απονοµής του οικολογικού σήµατος της Κοινότητας·

(6)

σύµφωνα µε το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 880/
92 η Επιτροπή πραγµατοποίησε διαβουλεύσεις µε τις κύριες
οµάδες ενδιαφεροµένων σε ειδικό forum·

(7)

τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση συµφωνούν µε
τη γνώµη της επιτροπής που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 880/92,

(1) ΕΕ L 99 της 11.4.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 45 της 17.2.1994, σ. 1.
(3) ΕΕ L 323 της 13.12.1996, σ. 34.

Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις και η καταλληλότητα της συγκεκριµένης κατηγορίας προϊόντων αξιολογείται βάσει των κριτηρίων του
παραρτήµατος.
Άρθρο 3
Ο ορισµός της κατηγορίας προϊόντων και τα αντίστοιχα κριτήρια
για τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων ισχύουν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης έως την 1η ∆εκεµβρίου 2002. Εάν, ωστόσο, την 1η ∆εκεµβρίου 2002 δεν έχει ήδη
εγκριθεί νέα απόφαση για τον ορισµό της κατηγορίας των
προϊόντων και τα ειδικά οικολογικά κριτήρια για τη συγκεκριµένη
κατηγορία προϊόντων, η περίοδος ισχύος της παρούσας απόφασης
λήγει είτε την 1η ∆εκεµβρίου 2003 είτε κατά την ηµεροµηνία
έγκρισης της νέας απόφασης, εφόσον προηγείται της προαναφεροµένης.
Άρθρο 4
Για διοικητικούς σκοπούς η συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων
χαρακτηρίζεται µε τον κωδικό «012».
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Margot WALLSTRÖM

Μέλος της Επιτροπής

19. 1. 2000

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ
Προκειµένου να απονεµηθεί το οικολογικό σήµα, η συσκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παρόντος παραρτήµατος, που αποσκοπούν στην προαγωγή:
— της µείωσης των περιβαλλοντικών ζηµιών ή κινδύνων που σχετίζονται µε τη χρήση της ενέργειας (φαινόµενο του θερµοκηπίου, οξίνιση, υποβάθµιση των µη ανανεώσιµων πόρων ενέργειας) περιορίζοντας την ενεργειακή κατανάλωση,
— του περιορισµού των περιβαλλοντικών ζηµιών ή κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση ουσιών που ενδεχοµένως συµβάλουν στην
υποβάθµιση της οζονόσφαιρας και άλλων επικινδύνων ουσιών περιορίζοντας τη χρήση αναλόγων ουσιών,
— της µείωσης των περιβαλλοντικών ζηµιών ή κινδύνων λόγω της χρήσης ουσιών που ενδέχεται να συµβάλλουν στο φαινόµενο
του θερµοκηπίου.
Επιπλέον τα ως άνω κριτήρια ενθαρρύνουν την εφαρµογή της βέλτιστης πρακτικής (άριστη περιβαλλοντική χρήση) και βελτιώνουν
την ενηµέρωση των καταναλωτών επί περιβαλλοντικών θεµάτων.
Παράλληλα, η επισήµανση των πλαστικών κατασκευαστικών στοιχείων ενθαρρύνει την ανακύκλωση των συσκευών.
Συστήνεται στους αρµόδιους φορείς να λάβουν υπόψη την εφαρµογή των αναγνωρισµένων προγραµµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης όπως τα EMAS ή ISO 14001, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την εξέταση της συµµόρφωσης προς τα
κριτήρια του παρόντος παραρτήµατος (σηµείωση: δεν απαιτείται να εφαρµοστούν ανάλογα διαχειριστικά προγράµµατα).
ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Εξοικονόµηση ενέργειας
Ο δείκτης της ενεργειακής απόδοσης συσκευής, όπως ορίζεται στο παράρτηµα V της οδηγίας 94/2/ΕΚ (1), πρέπει να είναι
χαµηλότερος από 42 % µε εφαρµογή της ιδίας µεθόδου ΕΝ 153 και της ίδιας ταξινόµησης για τις 10 κατηγορίες.
Ο αιτών καλείται να παράσχει αντίγραφο των τεχνικών εγγράφων τεκµηρίωσης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης 94/2/ΕΚ της Επιτροπής. Η τεκµηρίωση αυτή περιλαµβάνει τις εκθέσεις από τουλάχιστον τρεις µετρήσεις ενεργειακής
κατανάλωσης σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ΕΝ Ι53. Ο αριθµητικός µέσος όρος των ως άνω µετρήσεων θα πρέπει να είναι
µικρότερος ή ίσος της προαναφερθείσας απαίτησης. Η τιµή που αναφέρεται στο ενεργειακό σήµα δεν θα είναι χαµηλότερη του
ως άνω µέσου όρου, και η τάξη ενεργειακής απόδοσης που αναφέρεται στο ενεργειακό σήµα ανταποκρίνεται στην ως άνω µέση
τιµή.
Σε περίπτωση εξακρίβωσης, που δεν απαιτείται µε την αίτηση, οι αρµόδιοι φορείς εφαρµόζουν τις διαδικασίες ελέγχου και τα
περιθώρια ανοχής που προβλέπει η µέθοδος δοκιµής ΕΝ 153.
2. Μείωση του δυναµικού καταστροφής του όζοντος (ODP) των ψυκτικών ρευστών και των διογκωτικών µέσων
Το δυναµικό καταστροφής του όζοντος των ψυκτικών ρευστών του κυκλώµατος ψύξης καθώς και των διογκωτικών µέσων για τη
µόνωση της συσκευής πρέπει να ισούται µε µηδέν.
Ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις ως άνω απαιτήσεις. Ο αιτών ή/και ο προµηθευτής ή
προµηθευτές, κατά περίπτωση, αναφέρουν στον αρµόδιο φορέα που αξιολογεί τη συσκευή τα ψυκτιχά ρευστά και τους
διογκωτικούς παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν διευκρινίζοντας το αντίστοιχο δυναµικό καταστροφής του όζοντος.
3. Μείωση του δυναµικού πλανητικής αύξησης της θερµοκρασίας (GWP) των ψυκτικών ρευστών και των διογκωτικών
µέσων
Το δυναµικό πλανητικής αύξησης της θερµοκρασίας των ψυκτικών ρευστών του κυκλώµατος ψύξης καθώς και των διογκωτικών
µέσων που χρησιµοποιούνται για τη µόνωση της συσκευής πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο προς 15 (σε ισοδύναµα CO2 για
περίοδο 100 ετών).
Ο ατιών δηλώνει υπευθύνως ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις ως άνω απαιτήσεις. Ο ατιών ή/και ο προµηθευτής ή
προµηθευτές, κατά περίπτωση, αναφέρουν στον αρµόδιο φορέα που αξιολογεί τη συσκευή, τα ψυκτικά ρευστά και τους
διογκωτικούς παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν διευκρινίζοντας το αντίστοιχο δυναµικό πλανητικής αύξησης της θερµοκρασίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
4. Παράταση χρόνου ζωής
Ο κατασκευαστής εγγυάται την επί τριετία τουλάχιστον οµαλή λειτουργία της συσκευής. Η συγκεκριµένη εγγύηση ισχύσει από
την ηµεροµηνία παράδοσης στον πελάτη.
(1) ΕΕ L 45 της 17.2.1994, σ. 1.
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Εξασφαλίζεται η διάθεση συµβατών ανταλλακτικών και η παροχή των αντιστοίχων υπηρεσιών επί 12 έτη µετά από την λήξη της
παραγωγής.
Ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις ως άνω απαιτήσεις.
5. Ανάληψη και ανακύκλωση
Ο κατασκευαστής προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν παραλαβής για ανακύκλωση του ψυγείου και των αντικαθιστάµενων
κατασκευαστικών στοιχείων, εκτός όσων έχουν υποστεί ρύπανση από το χρήστη (π.χ. ψυγεία από ιατρικές ή πυρηνικές
εγκαταστάσεις).
Επιπλέον, το ψυγείο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα εξής κριτήρια:
1. Ο κατασκευαστής λαµβάνει υπόψη τη διάλυση του ψυγείου και παρέχει έκθεση διάλυσης. Μεταξύ άλλων η έκθεση πρέπει να
επιβεβαιώνει ότι:
— οι σύνδεσµοι εντοπίζονται εύκολα και είναι προσβάσιµοι
— τα ηλεκτρονικά συστήµατα εντοπίζονται και διαλύονται εύκολα
— το προϊόν διαλύεται εύκολα χρησιµοποιώντας κοινά εργαλεία
— διαχωρίζονται ασύµβατα και επικίνδυνα υλικά.
2. Τα πλαστικά τµήµατα των οποίων των βάρος υπερβαίνει τα 50 γραµµάρια φέρουν µόνιµη σήµανση που εντοπίζει το υλικό,
σύµφωνα µε το ISO 11469. Εξαιρούνται από το κριτήριο αυτό τα έκτυπα πλαστικά τµήµατα.
3. Τα πλαστικά τµήµατα των οποίων το βάρος υπερβαίνει τα 25 γραµµάρια απαγορεύεται να περιέχουν τα κάτωθι επιβραδυντικά
φλόγας:
Ονοµασία

Αριθ. CAS

δεκαβρωµοδιφαινύλιο

13654-09-6

µονοβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

101-55-3

διβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

2050-47-7

τριβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

49690-94-0

τετραβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

40088-47-9

πενταβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

32534-81-9

εξαβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

36483-60-0

επταβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

68928-80-3

οκταβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

32536-52-0

εννεαβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

63936-56-1

δεκαβρωµοδιφαινυλικός αιθέρας

1163-19-5

Χλωροπαραφίνες µε µήκος αλυσίδας 10-13 άτοµα C,
κατά βάρος περιεκτικότητα χλωρίου > 50 %

85535-84-8

4. Τα πλαστικά τµήµατα των οποίων το βάρος υπερβαίνει τα 25 γραµµάρια απαγορεύεται να περιέχουν ως επιβραδυντικά
φλόγας, ουσίες ή παρασκευάσµατα που περιέχουν ουσίες στις οποίες έχει αποδοθεί µία από τις φράσεις κινδύνου R45 (µπορεί
να προκαλέσει καρκίνο), R46 (µπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές-βλάβες), R50 (λίαν τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισµούς), R51 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς), R52 (επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς), R53
(µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον), R60 (µπορεί να εξασθενήσει τη
γονιµότητα) ή R61 (µπορεί να βλάψει το έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης), όπως ορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ (1)
ως αυτή τροποποιήθηκε για τελευταία φορά µε την οδηγία της Επιτροπής 98/98/ΕΚ (2).
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα επιβραδυντικά φλόγας τα οποία κατά τη χρησιµοποίησή τους υφίστανται χηµική µετατροπή
ώστε να µην δύνανται πλέον να περιγραφούν µε οιαδήποτε από τις προαναφερόµενες φράσεις R, εφόσον στο κατεργασµένο
τµήµα η περιεκτικότητα του επιβραδυντικού φλόγας υπό την αρχικώς χρησιµοποιηθείσα µορφή που δεν υπερβαίνει το 0,1 %.
5. Το είδος του ψυκτικού υγρού και του διογκωτικού παράγοντα που χρησιµοποιείται για την αποµόνωση αναφέρονται στη
συσκευή, πλησίον ή επί της ετικέτας αξιολόγησης, ώστε να διευκολύνεται η µελλοντική ανάκτηση.
Ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις ως άνω απαιτήσεις. Ο αιτών παρέχει αντίγραφο της έκθεσης
διάλυσης στον αρµόδιο φορέα για την αξιολόγηση της αίτησης. Ο αιτών ή/και ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές του, κατά
περίπτωση, αναφέρουν στον ως άνω αρµόδιο φορέα τα ψυκτικά υγρά και τους διογκωτικούς παράγοντες που έχουν
χρησιµοποιηθεί διευκρινίζοντας παράλληλα τα επιβραδυντικά φλόγας που ενδεχοµένως χρησιµοποιήθηκαν στα πλαστικά
τµήµατα των οποίων το βάρος υπερβαίνει τα 25 γραµµάρια.
(1) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.
(2) ΕΕ L 355 της 30.12.1998, σ. 1.
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6. Οδηγίες χρήσης
Η συσκευή πωλείται συνοδευόµενη από εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο περιέχει συµβουλές για την χρηστή περιβαλλοντική χρήση
της και ιδίως:
1.

Το κάτωθι κείµενο στο εξώφυλλο ή την πρώτη σελίδα: «το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συσκευής».

2.

Συστάσεις για τη βέλτιστη χρήση της ενέργειας κατά τη λειτουργία της συσκευής συµπεριλαµβανοµένων:

2.1.

κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την τοποθέτηση ή την εγκατάσταση του ψυγείου, αναφέροντας, µεταξύ άλλων, τις
ελάχιστες απαραίτητες διαστάσεις του χώρου που πρέπει να παραµείνει ελεύθερος γύρω από τη συσκευή ώστε να
εξασφαλίζεται η επαρκής κυκλοφορία του αέρα και διευκρινίζοντας παράλληλα ότι στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής
διαθέτει ανάλογη δυνατότητα, µπορεί να επιτύχει σοβαρή εξοικονόµηση ενέργειας εγκαθιστώντας τη συσκευή σε µη
θερµαινόµενο χώρο ή σε χώρο µε χαµηλότερη θέρµανση·

2.2.

υποδείξεις που να εξηγούν ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να αποφύγει να τοποθετήσει τη συσκευή πλησίον οιασδήποτε
θερµαντικής πηγής (όπως οι φούρνοι, τα καλοριφέρ κ.λπ.) ή να την εκθέσει στο άµεσο ηλιακό φως, υποδείξεις σύµφωνα µε
τις οποίες, ο καταναλωτής θα πρέπει κατά το δυνατόν να εξετάζει το ενδεχόµενο µόνωσης της συσκευής από θερµαντικές
πηγές στον τοίχο ή στο πάτωµα·

2.3.

υποδείξεις που να εξηγούν ότι η ρύθµιση του θερµοστάτη εξαρτάται από την περιβάλλουσα θερµοκρασία και ότι ως εκ
τούτου, ο καθορισµός της θερµοκρασίας θα πρέπει να ελέγχεται χρησιµοποιώντας κατάλληλα θερµόµετρα (εξηγώντας τη
σχετική διαδικασία)·

2.4.

υπόδειξη να µην ανοίγεται η θύρα ή το κάλυµµα της συσκευής συχνότερα και για µεγαλύτερο διάστηµα απ’ όσο είναι
πραγµατικά απαραίτητο, ιδίως στην περίπτωση των καταψυκτών κατακόρυφου τύπου·

2.5.

υπόδειξη να αφήνονται τα θερµά τρόφιµα να κρυώσουν πριν τοποθετηθούν στη συσκευή, καθώς οι υδρατµοί από θερµά
τρόφιµα συντελούν στο σχηµατισµό πάγου στον εξατµιστήρα, εξηγώντας παράλληλα ότι η περίοδος ψύξης εκτός της
συσκευής θα πρέπει να είναι η συντοµότερη δυνατή για λόγους υγείας και υγιεινής·

2.6.

υπόδειξη να διατηρείται ο εξατµιστήρας απαλλαγµένος από παχιά στρώµατα πάγου, µε την επισήµανση ότι η συχνή
απόψυξη διευκολύνει την αφαίρεση του πάγου·

2.7.

υπόδειξη να αντικαθίσταται το υλικό στεγανότητας της θύρας µόλις διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί κανονικά·

2.8.

υπόδειξη ότι κατά τη µετακίνηση της συσκευής θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής χρόνος πριν από την επαναλειτουργία
της·

2.9.

υπόδειξη να διατηρούνται απαλλαγµένα από σκόνη ή καπνούς κουζίνας ο εναλλάκτης θερµότητας που βρίσκεται στην πίσω
πλευρά της συσκευής και ο χώρος κάτω από τη συσκευή·

2.10. προειδοποίηση ότι η µη τήρηση των ως άνω συµβουλών συνεπάγεται υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
3.

Προειδοποίηση ότι οιαδήποτε ζηµία στον εναλλάκτη θερµότητας, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής, είτε άλλα
γεγονότα που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την εκροή ψυκτικού ρευστού στο περιβάλλον, ενδέχεται να συνεπάγονται
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι για την αφαίρεση
του πάγου απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται αιχµηρά αντικείµενα (όπως µαχαίρια, κατσαβίδια κ.λπ.) γιατί ενδέχεται να
προκαλέσουν ζηµίες στον εξατµιστήρα.

4.

Πληροφορίες σχετικά µε τα επαναχρησιµοποιήσιµα ή/και ανακυκλώσιµα ρευστά που περιέχει η συσκευή και µέρη και υλικά
της.

5.

Πληροφορίες που να επιτρέπουν στον καταναλωτή να κατανοήσει πώς µπορεί να αξιοποιήσει την προσφορά δωρεάν
ανάληψης της συσκευής εκ µέρους του κατασκευαστή.

Ο αιτών δηλώνει υπευθύνως ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις ως άνω απαιτήσεις. Ο αιτών παρέχει στον αρµόδιο φορέα
αξιολόγησης της συσκευής αντίγραφο του εγχειριδίου χρήσης.
7. Περιορισµός των ηχητικών οχλήσεων
Ο αεροµεταφερόµενος θόρυβος από τη συσκευή, υπολογιζόµενος ως ένταση ήχου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 42 dB(Α) (re
lpW).
Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τη στάθµη του θορύβου της συσκευής κατά τρόπο ευδιάκριτο για τον καταναλωτή.
Προς τούτο οι εν λόγω πληροφορίες ενσωµατώνονται στην ετικέτα µε τις ενδείξεις ενεργειακής κατανάλωσης των ψυγείων.
Τα σχετικά µε το θόρυβο στοιχεία παρέχονται σύµφωνα µε την οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1) κατ’ εφαρµογή του
προτύπου ΕΝ 28960.
Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους κατακόρυφους καταψύκτες της κατηγορίας 9 που αναφέρονται στο παράρτηµα IV της
οδηγίας 94/2/ΕΚ ως «κατακόρυφοι οικιακοί καταψύκτες».
Ο ατιών δηλώνει υπευθύνως ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στις ως άνω απαιτήσεις.
(1) ΕΕ L 344 της 6.12.1986, σ. 24.
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8. Ενηµέρωση του καταναλωτή
Το ακόλουθο κείµενο αναγράφεται κατά τρόπο ευδιάκριτο για τους καταναλωτές (ει δυνατόν δίπλα στην ετικέτα):
— Το παρόν προϊόν ανταποκρίνεται στα κριτήρια απονοµής του οικολογικού σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι είναι
αποδοτικό από ενεργειακή άποψη, δεν καταστρέφει την οζονόσφαιρα και συντελεί ελιάχιστα στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης ∆εκεµβρίου 1999
σχετικά µε την ισχύ ορισµένων δεσµευτικών δασµολογικών πληροφοριών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(1999) 5135]
(Το κείµενο στη αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2000/41/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ο δικαιούχος µπορεί,
ανάλογα µε την περίπτωση, να επωφελείται επί ορισµένο
χρονικό διάστηµα από τη δυνατότητα επίκλησης της
δεσµευτικής δασµολογικής πληροφορίας που έπαυσε να
ισχύει·

(4)

τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 955/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο
α) σηµείο iii) και το άρθρο 249 παράγραφος 4 του εν λόγω
κανονισµού,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1662/1999 (4), και ιδίως
το άρθρο 9,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης έρχονται σε
αντίθεση µε άλλες δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες
και αφορούν δασµολογικές κατατάξεις που δεν συµφωνούν
προς τους γενικούς κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας όπως αυτοί καθορίζονται στο
παράρτηµα Ι µέρος Ι τίτλος Ι στοιχείο α) του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου
1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και
το κοινό δασµολόγιο (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2626/1999 (6)·

(1)

οι προαναφερθείσες δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες
πρέπει να παύσουν να ισχύουν και κατά συνέπεια, είναι
σκόπιµο οι τελωνειακές υπηρεσίες που τις έχουν εκδόσει να
τις ανακαλέσουν το ταχύτερο δυνατό, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την Επιτροπή·

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

302
119
253
197
256
321

της
της
της
της
της
της

19.10.1992, σ. 1.
7.5.1999, σ. 1.
11.10.1993, σ. 1.
29.7.1999, σ. 25.
7.9.1987, σ. 1.
14.12.1999, σ. 3.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι δεσµευτικές δασµολογικές πληροφορίες των οποίων τα στοιχεία
δίδονται στη στήλη 1 που παρατίθεται στο παράρτηµα, οι οποίες
έχουν εκδοθεί από τις τελωνειακές υπηρεσίες της στήλης 2 και
αφορούν τη δασµολογική κατάταξη όπως αυτή αναγράφεται στη
στήλη 3, πρέπει να ανακληθούν το ταχύτερο δυνατό, και οπωσδήποτε το αργότερο µέχρι την 21η ηµέρα από τη δηµοσίευση της
παρούσας απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωµένο Βασίλειο της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.
Βρυξέλλες, 29 ∆εκεµβρίου 1999.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆εσµευτική δασµολογική πληροφορία
(παραποµπή)

No. 1
UK 103353223

No. 2
IE 97N4-14-3173-02

No. 3
UK 100773801

Αρµόδια τελωνειακή υπηρεσία

∆ασµολογική κατάταξη

HM Customs and Excise
Tariff & Statistical Office
Southend-on-Sea
United Kingdom

3006 10 90

Tariff Classification Unit
Customs & Excise Branch
Office of the Revenue Commissioners
Nenagh
Ireland

9018 90 85

HM Customs & Excise
Tariff & Statistical Office
Southend-on-Sea
United Kingdom

9021 90 90

