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I
(Νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Απριλίου 2011
που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης
(κωδικοποιημένο κείμενο)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την
αμοιβή, και τους άλλους όρους εργασίας καθώς και το
δικαίωμα των εργαζομένων να διακινούνται ελεύθερα στο
εσωτερικό της Ένωσης για να ασκήσουν μισθωτή δραστηριό
τητα, με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογού
νται για λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και
δημοσίας υγείας.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 46,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
(3)

Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την επίτευξη των
στόχων που ορίζουν τα άρθρα 45 και 46 της συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της
ελεύθερης κυκλοφορίας.

(4)

Η ελεύθερη κυκλοφορία συνιστά για τους εργαζομένους και
τις οικογένειές τους θεμελιώδες δικαίωμα. Η κινητικότητα
του εργατικού δυναμικού στην Ένωση πρέπει να αποτελεί
για τους εργαζόμενους ένα από τα μέσα που τους εξασφα
λίζουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τους όρους διαβιώσεως
και εργασίας τους και να διευκολύνει την κοινωνική τους
προαγωγή, και ταυτόχρονα πρέπει να συμβάλλει στην πλή
ρωση των αναγκών της οικονομίας των κρατών μελών. Θα
πρέπει να κατοχυρωθεί το δικαίωμα όλων των εργαζομένων
των κρατών μελών να ασκούν τη δραστηριότητα της εκλογής
τους στο εσωτερικό της Ένωσης.

(5)

Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται αδιακρίτως
στους «μονίμους», εποχιακούς, μεθοριακούς εργαζομένους ή
σε όσους ασκούν τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο παρο
χής υπηρεσιών.

(6)

Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας απαιτεί, για να μπορεί
να ασκείται υπό αντικειμενικές συνθήκες ελευθερίας και
αξιοπρέπειας, να εξασφαλισθεί πραγματικά και νομικά η ισό
τητα μεταχείρισης ως προς την άσκηση μισθωτής δραστη
ριότητος και την ανεύρεση στέγης, και επίσης να καταργη
θούν τα εμπόδια στην κινητικότητα των εργαζομένων, ιδίως
όσον αφορά τις προϋποθέσεις ενσωματώσεως της οικογένειας
του εργαζομένου στη χώρα υποδοχής.

Κατόπιν διαβίβασης της πρότασης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου, της
15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (3), έχει
τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς (4). Είναι, ως εκ
τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού,
η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Η πραγματοποίηση
του στόχου αυτού συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρί
σεως που βασίζεται στην ιθαγένεια μεταξύ των εργαζομένων

(1) ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 170.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 (δεν
δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμ
βουλίου της 21ης Μαρτίου 2011.
(3) ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2.
(4) Βλέπε παράρτημα I.
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Από την αρχή της μη διακρίσεως μεταξύ των εργαζομένων
της Ένωσης συνεπάγεται ότι αναγνωρίζεται, σε όλους τους
υπηκόους των κρατών μελών, ίδια προτεραιότητα ως προς
την απασχόληση όπως και για τους ημεδαπούς εργαζομέ
νους.

Οι μηχανισμοί για την αντιστάθμιση της προσφοράς και της
ζήτησης εργασίας, ιδίως με την ανάπτυξη της άμεσης συνερ
γασίας μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών απασχολήσεως αλλά
και μεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και διά
συντονισμού της ενημερώσεως, εξασφαλίζουν γενικώς σαφέ
στερη εικόνα της αγοράς εργασίας. Οι εργαζόμενοι που
επιθυμούν να μετακινηθούν θα πρέπει επίσης να ενημερώνο
νται τακτικά περί των όρων διαβιώσεως και εργασίας.

Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ελεύθερης κυκλοφορίας των
εργαζομένων, απασχολήσεως και επαγγελματικής εκπαιδεύ
σεως, ιδίως κατά το μέτρο που η επαγγελματική εκπαίδευση
αποσκοπεί στο να καταστήσει τους εργαζομένους ικανούς να
ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες προσφορές εργασίας που
προέρχονται από άλλες περιοχές της Ένωσης. Η σχέση
αυτή καθιστά αναγκαία τη μελέτη των συναφών προβλημά
των, όχι πλέον μεμονωμένα, αλλά σε στενή αλληλεξάρτηση
μεταξύ τους, λαμβανομένων επίσης υπόψη των προβλημάτων
απασχολήσεως σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι συνεπώς ανα
γκαίο οι προσπάθειες των κρατών μελών να στραφούν προς
τον συντονισμό της πολιτικής τους στον τομέα της απασχο
λήσεως σε κοινοτικό επίπεδο,
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Άρθρο 3
1.
Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, δεν εφαρμόζονται οι
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή οι διοικητικές
πρακτικές κράτους μέλους:

α) οι οποίες περιορίζουν ή εξαρτούν από όρους, που δεν προβλέ
πονται για τους ημεδαπούς, τη ζήτηση και την προσφορά εργα
σίας, την πρόσληψη σε απασχόληση και την άσκησή της από
τους αλλοδαπούς· ή

β) οι οποίες, αν και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως ιθαγενείας έχουν ως
αποκλειστικό ή κύριο σκοπό ή αποτέλεσμα να αποκλείουν τους
υπηκόους των άλλων κρατών μελών από την προσφερομένη
απασχόληση.

Το πρώτο εδάφιο δεν αφορά τους όρους τους σχετικούς με τις
απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις λόγω της φύσεως της προς πλή
ρωση θέσεως εργασίας.

2.
Περιλαμβάνονται ιδίως μεταξύ των διατάξεων ή πρακτικών
κράτους μέλους κατά την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, εκείνες οι
οποίες:

α) υποχρεώνουν τους αλλοδαπούς να προσφεύγουν σε ειδικές δια
δικασίες προσλήψεως εργατικού δυναμικού·

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

β) περιορίζουν ή υποβάλλουν την ανακοίνωση των προσφορών
εργασίας διαμέσου του τύπου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο σε
όρους άλλους από εκείνους που ισχύουν για τους εργοδότες
που ασκούν τις δραστηριότητές τους στην επικράτεια του κρά
τους αυτού·

ΤΜΗΜΑ 1

Πρόσβαση σε απασχόληση
Άρθρο 1
1.
Κάθε υπήκοος κράτους μέλους, ανεξαρτήτως του τόπου δια
μονής του, έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει μισθωτή δραστηριό
τητα και να την ασκεί στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους,
συμφώνως προς τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές δια
τάξεις που ρυθμίζουν την απασχόληση των ημεδαπών εργαζομένων
του κράτους αυτού.

2.
Απολαύει ιδίως, στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, του
ιδίου δικαιώματος προτεραιότητας, όπως και οι υπήκοοι του κρά
τους αυτού, στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Άρθρο 2
Κάθε υπήκοος κράτους μέλους και κάθε εργοδότης που ασκεί δρα
στηριότητα στην επικράτεια κράτους μέλους δύνανται να ανταλλάσ
σουν μεταξύ τους αιτήσεις και προσφορές εργασίας, να συνάπτουν
συμβάσεις εργασίας και να τις εκτελούν, συμφώνως προς τις
ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις,
χωρίς να δύναται να προκύψει εξ αυτού διάκριση.

γ) εξαρτούν την απασχόληση από προϋποθέσεις εγγραφής στα γρα
φεία ευρέσεως εργασίας ή εμποδίζουν την ονομαστική πρόσ
ληψη εργαζομένων όταν πρόκειται για πρόσωπα που δεν διαμέ
νουν στην επικράτεια του κράτους αυτού.

Άρθρο 4
1.
Οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των
κρατών μελών που περιορίζουν, κατ’ αριθμό ή ποσοστιαία, την
απασχόληση των αλλοδαπών, κατ’ επιχείρηση, κατά κλάδο δραστη
ριότητος, κατά περιφέρεια ή σε εθνικό επίπεδο, δεν εφαρμόζονται
στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών.

2.
Όταν σε κράτος μέλος, η παροχή οιωνδήποτε πλεονεκτημάτων
σε επιχειρήσεις εξαρτάται από την απασχόληση ενός κατ’ ελάχιστο
ποσοστού ημεδαπών εργαζομένων, οι υπήκοοι των άλλων κρατών
μελών λογίζονται ως ημεδαποί εργαζόμενοι, υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (1).
(1) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
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Άρθρο 5
Ο υπήκοος κράτους μέλους, που αναζητεί απασχόληση στην επι
κράτεια άλλου κράτους μέλους, λαμβάνει την ίδια βοήθεια με
εκείνη που παρέχουν τα γραφεία απασχολήσεως του κράτους
αυτού στους δικούς τους υπηκόους κατά την αναζήτηση απασχο
λήσεως.
Άρθρο 6
1.
Η διαδικασία προσλήψεως ή η πρόσληψη υπηκόου ενός κρά
τους μέλους σε άλλο κράτος μέλος δεν δύναται να εξαρτηθεί από
ιατρικά, επαγγελματικά ή άλλα κριτήρια που εισάγουν διακρίσεις
λόγω ιθαγένειας, σε σχέση με εκείνα που εφαρμόζονται στους υπη
κόους του άλλου κράτους μέλους οι οποίοι επιθυμούν να ασκή
σουν την ίδια δραστηριότητα.
2.
Ο υπήκοος που διαθέτει ονομαστική προσφορά εργασίας προ
ερχομένη από εργοδότη κράτους μέλους άλλου από εκείνο του
οποίου είναι υπήκοος δύναται να υποβληθεί σε επαγγελματική δοκι
μασία αν ο εργοδότης το απαιτήσει ρητώς κατά την υποβολή της
προσφοράς του.
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Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει νομοθεσίες ή ρυθμίσεις, οι οποίες, σε
ορισμένα κράτη μέλη, παραχωρούν εκτενέστερα δικαιώματα σε
εργαζομένους που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 9
1.
Ο εργαζόμενος υπήκοος κράτους μέλους που απασχολείται
στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους απολαύει όλων των δικαιω
μάτων και όλων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στους ημε
δαπούς εργαζομένους ως προς τη στέγη, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος κτήσεως της κυριότητος της κατοικίας την οποία έχει
ανάγκη.
2.
Ο εργαζόμενος κατά την παράγραφο 1 δικαιούται εξίσου
όπως και οι ημεδαποί να εγγράφεται στην περιφέρεια όπου απα
σχολείται στους καταλόγους ανευρέσεως κατοικίας, όπου τηρούνται
παρόμοιοι κατάλογοι, και να απολαύει της προτεραιότητας και των
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την εγγραφή αυτή.
Εάν η οικογένειά του παρέμεινε στη χώρα προελεύσεως, θεωρείται
για τον σκοπό αυτόν ότι διαμένει στην εν λόγω περιφέρεια, εφόσον
οι ημεδαποί εργαζόμενοι απολαύουν παρομοίου τεκμηρίου.

ΤΜΗΜΑ 2

Άσκηση της απασχόλησης και ισότητα μεταχείρισης

ΤΜΗΜΑ 3

Άρθρο 7

Οικογένειες των εργαζομένων

1.
Ο εργαζόμενος υπήκοος ενός κράτους μέλους δεν δύναται
στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών, να έχει, λόγω της ιθα
γένειάς του, διαφορετική μεταχείριση από τους ημεδαπούς εργαζο
μένους, ως προς τους όρους απασχόλησης και εργασίας, ιδίως όσον
αφορά την αμοιβή, την απόλυση, την επαγγελματική επανένταξη ή
την επαναπασχόληση αν έχει καταστεί άνεργος.

Άρθρο 10

2.
Απολαύει των ιδίων κοινωνικών και φορολογικών πλεονεκτη
μάτων με τους ημεδαπούς εργαζομένους.
3.
Δικαιούται εξίσου, όπως και οι ημεδαποί εργαζόμενοι και υπό
τους αυτούς όρους, να φοιτά στις επαγγελματικές σχολές και στα
κέντρα επαναπροσαρμογής ή επανεκπαίδευσης.
4.
Κάθε ρήτρα συλλογικής ή ατομικής συμβάσεως ή άλλης συλ
λογικής ρυθμίσεως που αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την
αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας και απόλυσης, είναι αυτο
δικαίως άκυρη κατά το μέτρο που προβλέπει ή επιτρέπει όρους που
εισάγουν διακρίσεις έναντι των εργαζομένων υπηκόων άλλων κρα
τών μελών.
Άρθρο 8
Ο εργαζόμενος υπήκοος κράτους μέλους που απασχολείται στην
επικράτεια άλλου κράτους μέλους απολαύει ίσης μεταχειρίσεως ως
προς τη συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και την
άσκηση των συνδικαλιστικών του δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομέ
νων και του δικαιώματος ψήφου και της κατάληψης διοικητικών ή
διευθυντικών θέσεων συνδικαλιστικής οργανώσεως. Είναι δυνατόν να
αποκλεισθεί η συμμετοχή του από τη διοίκηση οργανισμών δημο
σίου δικαίου και από την άσκηση λειτουργήματος δημοσίου
δικαίου. Απολαύει εξάλλου του δικαιώματος εκλογιμότητας στα
όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Τα τέκνα του υπηκόου κράτους μέλους που απασχολείται ή έχει
απασχοληθεί κατά το παρελθόν στην επικράτεια άλλου κράτους
μέλους γίνονται δεκτά στα μαθήματα γενικής εκπαιδεύσεως, μαθη
τείας και επαγγελματικής εκπαιδεύσεως υπό τους ίδιους όρους με
τους υπηκόους αυτού του κράτους, εφόσον τα εν λόγω τέκνα
διαμένουν στην επικράτειά του.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες που καθιστούν
δυνατό στα εν λόγω τέκνα να παρακολουθήσουν τα ανωτέρω μαθή
ματα με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με την
Επιτροπή
Άρθρο 11
1.
Τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή προωθούν ή αναλαμβάνουν σε
συνεργασία μεταξύ τους κάθε μελέτη, όσον αφορά την απασχόληση
και την ανεργία, την οποία κρίνουν αναγκαία για την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης.
Οι κεντρικές υπηρεσίες απασχολήσεως των κρατών μελών συνεργά
ζονται στενά μεταξύ τους και με την Επιτροπή προκειμένου να
καταλήξουν σε κοινή δράση στον τομέα της θέσεως σε επαφή και
του συμψηφισμού της προσφοράς και ζητήσεως εργασίας στην
Ένωση και της συνεπαγομένης τοποθετήσεως των εργαζομένων σε
εργασίες.
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2.
Προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη ορίζουν ειδικευμένες
υπηρεσίες οι οποίες επιφορτίζονται με την οργάνωση των εργασιών
στους τομείς στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο και με τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς και με τις υπη
ρεσίες της Επιτροπής.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε μεταβολή που
επέρχεται στον καθορισμό των υπηρεσιών αυτών και η Επιτροπή τη
δημοσιεύει προς ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
Άρθρο 12
1.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε πληροφο
ρία σχετική με τα προβλήματα και τα στοιχεία που αφορούν την
ελεύθερη κυκλοφορία και απασχόληση των εργαζομένων καθώς και
κάθε πληροφορία για την κατάσταση και εξέλιξη της απασχολή
σεως.
2.
Η Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη, στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
τη γνώμη της τεχνικής επιτροπής του άρθρου 29 (εφεξής: τεχνική
επιτροπή), καθορίζει τη μορφή την οποία λαμβάνουν οι πληροφο
ρίες στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.
3.
Κατά τη διαδικασία που καθορίζει η Επιτροπή, αφού λάβει
υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη γνώμη της τεχνικής επιτροπής,
η ειδικευμένη υπηρεσία κάθε κράτους μέλους αποστέλλει στις ειδι
κευμένες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό
Γραφείο Συντονισμού, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 18, τις
πληροφορίες οι οποίες δύνανται να κατευθύνουν τους εργαζομέ
νους των άλλων κρατών μελών, ως προς τους όρους διαβιώσεως και
εργασίας και την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Οι πληροφορίες
αυτές υπόκεινται σε τακτική ενημέρωση.
Οι ειδικευμένες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών διασφαλίζουν
μεγάλη δημοσιότητα στις πληροφορίες αυτές, ιδίως διά της διανο
μής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες απασχολήσεως και με όλα τα
μέσα επικοινωνίας που προσφέρονται για την ενημέρωση των ενδια
φερομένων εργαζομένων.
ΤΜΗΜΑ 2
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δ) πληροφορίες, κατά περιφέρεια και κλάδους δραστηριότητας,
σχετικά με τα άτομα που ζητούν εργασία και έχουν δηλώσει
ότι είναι πράγματι διατεθειμένα να εργαστούν σε άλλη χώρα.

Η ειδικευμένη υπηρεσία κάθε κράτους μέλους διαβιβάζει τις πλη
ροφορίες αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς απασχό
λησης το συντομότερο δυνατόν.

2.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις εργασίας κατά την παράγραφο
1 κοινοποιούνται σύμφωνα με ενοποιημένο σύστημα που καταρτίζει
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού, στο οποίο αναφέρεται το
άρθρο 18, σε συνεργασία με την τεχνική επιτροπή.

Εφόσον απαιτείται, το σύστημα αυτό μπορεί να αναπροσαρμοστεί.

Άρθρο 14
1.
Κάθε προσφορά εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 13, η
οποία απευθύνεται στις υπηρεσίες απασχόλησης ενός κράτους
μέλους, ανακοινώνεται και διεκπεραιώνεται από τις αρμόδιες υπη
ρεσίες απασχόλησης των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Οι υπηρεσίες αυτές γνωστοποιούν στις υπηρεσίες του εν λόγω
κράτους μέλους τις συγκεκριμένες και ενδεδειγμένες υποψηφιότη
τες.

2.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών απαντούν στις
αιτήσεις εργασίας στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 13 παράγραφος
1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) εντός εύλογου προθεσμίας που δεν
μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα.

3.
Οι υπηρεσίες απασχόλησης παρέχουν στους εργαζομένους
που είναι υπήκοοι κρατών μελών την ίδια προτεραιότητα με την
παρεχόμενη διά των οικείων μέτρων στους ημεδαπούς εργαζομένους
έναντι των εργαζομένων που είναι υπήκοοι τρίτων κρατών.

Ο μηχανισμός συμψηφισμού
Άρθρο 13

Άρθρο 15

1.
Η ειδικευμένη υπηρεσία κάθε κράτους μέλους απευθύνει
τακτικά στις ειδικευμένες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών,
καθώς και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού, στο οποίο αναφέ
ρεται το άρθρο 18:

1.
Οι ενέργειες που ορίζονται με το άρθρο 14 εκτελούνται από
τις ειδικευμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, κατά το μέτρο που έχουν
εξουσιοδοτηθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες και κατά το μέτρο
που η οργάνωση των υπηρεσιών απασχολήσεως ενός κράτους
μέλους και τα χρησιμοποιούμενα συστήματα τοποθετήσεως καθι
στούν τούτο εφικτό,

α) τις προσφορές εργασίας στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν
υπήκοοι άλλων κρατών μελών·
α) οι περιφερειακές υπηρεσίες απασχολήσεως των κρατών μελών:
β) τις προσφορές εργασίας που απευθύνονται σε τρίτα κράτη·
γ) τις αιτήσεις εργασίας που υπέβαλαν άτομα τα οποία έχουν
δηλώσει επίσημα ότι επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος
μέλος·

i) προβαίνουν απευθείας σε συμψηφισμό και αντιστάθμιση της
προσφοράς και ζήτησης εργασίας, βάσει των πληροφοριών
κατά το άρθρο 13, οι οποίες συνοδεύονται από τις κατάλ
ληλες ενέργειες·
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ii) καθορίζουν άμεσες σχέσεις συμψηφισμού:
— στην περίπτωση ονομαστικών προσφορών,
— στην περίπτωση ατομικών αιτήσεων εργασίας που απευ
θύνονται είτε σε ορισμένη υπηρεσία απασχολήσεως είτε
σε εργοδότη που ασκεί τη δραστηριότητά του στην
περιοχή της αρμοδιότητος της υπηρεσίας αυτής,
— όταν οι ενέργειες αυτές συμψηφισμού αφορούν τους
εποχιακά εργαζομένους των οποίων η πρόσληψη πρέπει
να πραγματοποιείται εντός των συντομότερων προθε
σμιών·
β) οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες για τις όμορες περιοχές δύο ή
περισσότερων κρατών μελών, ανταλλάσσουν τακτικά τα στοιχεία
σχετικά με την προσφορά και ζήτηση εργασίας στα πλαίσιά
τους, ενεργούν δε απευθείας μεταξύ τους και ανάλογα με τις
επιμέρους ρυθμίσεις των σχέσεών τους με τις άλλες υπηρεσίες
απασχόλησης της χώρας τους, ώστε να φέρουν σε επαφή τους
ενδιαφερόμενους και να συμψηφίσουν την προσφορά με τη
ζήτηση εργασίας.
Εφόσον απαιτείται, οι κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες για τις
όμορες περιοχές αναπτύσσουν επίσης δομές συνεργασίας και
παροχής υπηρεσιών προκειμένου να προσφέρουν:
— στους μεν χρήστες, το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πρακτικών
πληροφοριών για τις διάφορες όψεις της κινητικότητας και
— στους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, στις κοινωνι
κές υπηρεσίες (ιδίως δημόσιες, ιδιωτικές ή κοινής ωφελείας)
και στο σύνολο των σχετικών οργάνων, ένα πλαίσιο συντονι
σμένων μέτρων όσον αφορά την κινητικότητα·
γ) οι επίσημες υπηρεσίες τοποθετήσεως που είναι ειδικευμένες για
ορισμένα επαγγέλματα και για καθορισμένες κατηγορίες προσώ
πων, συνεργάζονται στενά μεταξύ τους.
2.
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή
τον καταρτιζόμενο με κοινή συμφωνία κατάλογο των υπηρεσιών
που προβλέπει η παράγραφος 1 και η Επιτροπή τον δημοσιεύει
προς ενημέρωση, όπως και κάθε τροποποίηση που επιφέρεται σ’
αυτόν, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 16
Η προσφυγή στις διαδικασίες προσλήψεως που εφαρμόζονται από
τους εκτελεστικούς οργανισμούς που προβλέπονται στις συμφωνίες
που συνήφθησαν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών δεν
είναι υποχρεωτική.
ΤΜΗΜΑ 3

Ρυθμιστικά μέτρα για την εξισορρόπηση της αγοράς
εργασίας
Άρθρο 17
1.
Με βάση έκθεση της Επιτροπής η οποία καταρτίζεται βάσει
των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, τα κράτη αυτά και
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η Επιτροπή αναλύουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και από
κοινού τα αποτελέσματα των μέτρων της Ένωσης σχετικά με την
προσφορά και ζήτηση εργασίας.

2.
Τα κράτη μέλη εξετάζουν με την Επιτροπή όλες τις δυνατό
τητες καλύψεως των διαθεσίμων θέσεων απασχολήσεως κατά προ
τεραιότητα από υπηκόους των κρατών μελών, για να εξισορροπηθεί
η προσφορά και ζήτηση απασχόλησης μέσα στην Ένωση. Λαμβά
νουν τα αναγκαία προς τον σκοπό αυτόν μέτρα.

3.
Κάθε δύο χρόνια η Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κεφα
λαίου II. H έκθεση αυτή συνοψίζει τις πληροφορίες που έχουν
συγκεντρωθεί και τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τις μελέτες
και έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί και παρουσιάζει κάθε
χρήσιμο στοιχείο σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς εργασίας στην
Ένωση.

ΤΜΗΜΑ 4

Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού
Άρθρο 18
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού του Συμψηφισμού της Προ
σφοράς και Ζητήσεως Εργασίας, που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της
Επιτροπής (εφεξής: «Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού»), έχει ως
γενική αποστολή να προωθεί σε επίπεδο Ένωσης την αντιστάθμιση
και τον συμψηφισμό της προσφοράς και ζητήσεως εργασίας. Είναι
επιφορτισμένο, ειδικότερα, με όλα τα τεχνικά καθήκοντα στον εν
λόγω τομέα τα οποία κατά τον παρόντα κανονισμό εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Επιτροπής και ιδίως με την παροχή συνδρομής
στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης.

Καταρτίζει συνοπτικό πίνακα των προβλεπόμενων με τα άρθρα 12
και 13 πληροφοριών καθώς και των στοιχείων που προκύπτουν από
τις μελέτες και έρευνες που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 11, έτσι ώστε να γίνεται γνωστή κάθε χρήσιμη πληροφορία
σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς εργασίας στην
Ένωση· οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται στις ειδικευμένες
υπηρεσίες των κρατών μελών καθώς και στη συμβουλευτική επι
τροπή του άρθρου 21 και στην τεχνική επιτροπή.

Άρθρο 19
1.
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού είναι ιδίως επιφορτι
σμένο:

α) να συντονίζει τις αναγκαίες πρακτικές ενέργειες για την αντι
στάθμιση της προσφοράς και ζητήσεως εργασίας σε επίπεδο
Ένωσης και να αναλύει τις μετακινήσεις των εργαζομένων που
προκύπτουν από τις ενέργειες αυτές·

β) να συμβάλλει στους εν λόγω σκοπούς, θέτοντας σε εφαρμογή,
σε συνεργασία με την τεχνική επιτροπή, κοινές μεθόδους δρά
σεως σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο·
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γ) να πραγματοποιεί, εφόσον παρουσιάζεται ιδιαίτερη ανάγκη και
σε συμφωνία με τις ειδικευμένες υπηρεσίες, την αντιστάθμιση
προσφοράς και ζητήσεως εργασίας, προς συμψηφισμό από τις
εν λόγω ειδικευμένες υπηρεσίες.

2.
Διαβιβάζει στις ειδικευμένες υπηρεσίες τις αιτήσεις προσφο
ράς και ζητήσεως εργασίας που απευθύνονται απευθείας στην Επι
τροπή και ενημερώνεται για τη συνέχεια που τους εδόθη.

Άρθρο 20
Σε συμφωνία με την αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους και συμ
φώνως προς τους όρους και τις διαδικασίες που καθορίζει μετά
γνώμη της τεχνικής επιτροπής, η Επιτροπή δύναται να οργανώνει
επισκέψεις και αποστολές υπαλλήλων άλλων κρατών μελών καθώς
και προγράμματα επιμορφώσεως του ειδικευμένου προσωπικού.
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την εξέλιξη της αγοράς εργασίας, επί της διακινήσεως των εργα
ζομένων μεταξύ των κρατών μελών, επί των καταλλήλων προ
γραμμάτων ή των ειδικών μέτρων για την ανάπτυξη του επαγ
γελματικού προσανατολισμού και της επαγγελματικής εκπαιδεύ
σεως, τα οποία δύνανται να αυξήσουν τις δυνατότητες της ελεύ
θερης κυκλοφορίας και της απασχολήσεως, καθώς και επί οιασ
δήποτε μορφής προνοίας υπέρ των εργαζομένων και των οικο
γενειών τους, περιλαμβανομένης της κοινωνικής προνοίας και
της στέγης των εργαζομένων.
Άρθρο 23
1.
Η συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από έξι τακτικά μέλη
για κάθε ένα από τα κράτη μέλη, από τα οποία δύο εκπροσωπούν
την κυβέρνηση, δύο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομέ
νων και δύο τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

2.
Για κάθε μία από τις κατηγορίες που σημειώνονται στην
παράγραφο 1 ορίζεται ένα αναπληρωματικό μέλος για κάθε κράτος
μέλος.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

3.
Η διάρκεια της θητείας των τακτικών και των αναπληρωματι
κών μελών είναι δύο έτη. Η επανεκλογή τους επιτρέπεται.

ΤΜΗΜΑ 1

Η συμβουλευτική επιτροπή
Άρθρο 21
Η συμβουλευτική επιτροπή είναι επιφορτισμένη να επικουρεί την
Επιτροπή στην εξέταση των θεμάτων που ανακύπτουν από την
εκτέλεση της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της,
στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της απασχολήσεως
των εργαζομένων.

Άρθρο 22

Κατά τη λήξη της θητείας τους, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρις ότου
αντικατασταθούν ή ανανεωθεί η θητεία τους.
Άρθρο 24
Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επι
τροπής ορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο φροντίζει ώστε, κατά
την εκλογή των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των
εργαζομένων και των εργοδοτών, να υπάρχει στη σύνθεση της συμ
βουλευτικής επιτροπής, δίκαιη εκπροσώπηση των διαφόρων ενδια
φερομένων οικονομικών κλάδων.

Η συμβουλευτική επιτροπή είναι επιφορτισμένη ιδίως:

α) να εξετάζει τα προβλήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της
απασχολήσεως στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών απασχολή
σεων, έχοντας υπόψη τον συντονισμό της πολιτικής απασχολή
σεως των κρατών μελών, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη
των εθνικών οικονομιών καθώς και σε καλύτερη εξισορρόπηση
της αγοράς εργασίας·

β) να μελετά γενικώς τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρό
ντος κανονισμού και των ενδεχομένων συμπληρωματικών διατά
ξεων·

Ο κατάλογος των τακτικών και αναπληρωματικών μελών δημοσι
εύεται από το Συμβούλιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς ενημέρωση.
Άρθρο 25
Ένα μέλος της Επιτροπής ή αντιπρόσωπός του προεδρεύει της
συμβουλευτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην
ψηφοφορία. Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’
έτος. Συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με πρωτοβουλία του
ιδίου είτε αιτήσει ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών της.
Η γραμματεία εξασφαλίζεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

γ) να υποβάλλει ενδεχομένως στην Επιτροπή αιτιολογημένες προ
τάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού·

Άρθρο 26

δ) να διατυπώνει, αιτήσει της Επιτροπής ή με δική της πρωτοβου
λία, αιτιολογημένες γνώμες επί γενικών θεμάτων ή θεμάτων
αρχής, ιδίως επί της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν

Ο πρόεδρος δύναται να προσκαλεί να συμμετέχουν στις συνεδριά
σεις ως παρατηρητές ή ως εμπειρογνώμονες άτομα ή εκπρόσωποι
οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν εκτενή πείρα στον τομέα της απα
σχολήσεως και της διακινήσεως των εργαζομένων. Ο πρόεδρος
δύναται να επικουρείται από τεχνικούς συμβούλους.
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Άρθρο 27
1.
Η επιτροπή αποφαίνεται έγκυρα όταν τα δύο τρίτα των μελών
της είναι παρόντα.
2.
Οι γνώμες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε με
απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων· συνοδεύονται από σημεί
ωμα στο οποίο εμφαίνονται οι απόψεις της μειοψηφίας, όταν αυτή
το ζητήσει.

L 141/7

2.
Κάθε κυβέρνηση ορίζει ένα αναπληρωματικό μέλος μεταξύ
των άλλων αντιπροσώπων της, τακτικών ή αναπληρωματικών μελών,
στη συμβουλευτική επιτροπή.

Άρθρο 32
Ένα μέλος της Επιτροπής, ή αντιπρόσωπός της, προεδρεύει της
τεχνικής επιτροπής. Ο πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφο
φορία. Ο πρόεδρος καθώς και τα μέλη της τεχνικής επιτροπής
δύνανται να επικουρούνται από τεχνικούς συμβούλους.

Άρθρο 28
Η συμβουλευτική επιτροπή καθορίζει τον τρόπο εργασίας της με
εσωτερικό κανονισμό ο οποίος αρχίζει να ισχύει αφού εγκριθεί από
το Συμβούλιο, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής. Η έναρξη ισχύος των
ενδεχομένων τροποποιήσεων που αποφασίζει να επιφέρει σε αυτόν η
συμβουλευτική επιτροπή υπόκειται στην ίδια διαδικασία.
ΤΜΗΜΑ 2

Η τεχνική επιτροπή
Άρθρο 29
Η τεχνική επιτροπή είναι επιφορτισμένη να επικουρεί την Επιτροπή
στην προετοιμασία, προώθηση και παρακολούθηση όλων των τεχνι
κών εργασιών και μέτρων που σχετίζονται με την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού και των ενδεχομένων συμπληρωματικών δια
τάξεων.
Άρθρο 30

Η γραμματεία εξασφαλίζεται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Άρθρο 33
Οι προτάσεις και οι γνώμες που διατυπώνει η τεχνική επιτροπή
υποβάλλονται στην Επιτροπή και γνωστοποιούνται στη συμβουλευ
τική επιτροπή. Οι προτάσεις και οι γνώμες αυτές συνοδεύονται από
σημείωμα στο οποίο εμφαίνονται οι απόψεις που εκφράσθηκαν από
τα διάφορα μέλη της τεχνικής επιτροπής, όταν αυτά το ζητήσουν.

Άρθρο 34
Η τεχνική επιτροπή καθορίζει τον τρόπο εργασίας της με εσωτερικό
κανονισμό που αρχίζει να ισχύει αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο,
μετά από γνώμη της Επιτροπής. Η έναρξη της ισχύος των ενδεχο
μένων τροποποιήσεων, που αποφασίζει να επιφέρει η τεχνική επι
τροπή, υπόκειται στην ίδια διαδικασία.

Η τεχνική επιτροπή είναι επιφορτισμένη ιδίως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

α) να προωθεί και να βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των ενδια
φερομένων διοικήσεων των κρατών μελών σε όλα τα τεχνικά
θέματα που έχουν σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία και την
απασχόληση των εργαζομένων·
β) να επεξεργάζεται τις διαδικασίες που έχουν σχέση με την οργά
νωση των κοινών δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων διοική
σεων·

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Οι εφαρμοζόμενοι κατά την 8η Νοεμβρίου 1968 εσωτερικοί κανο
νισμοί της συμβουλευτικής και τεχνικής επιτροπής εξακολουθούν να
εφαρμόζονται.

Άρθρο 36
γ) να διευκολύνει τη συγκέντρωση πληροφοριών που είναι χρήσιμες
στην Επιτροπή και την πραγματοποίηση των μελετών και ερευ
νών που προβλέπει ο παρών κανονισμός καθώς και να ενθαρρύ
νει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των ενδια
φερομένων διοικήσεων·

1.
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διατάξεις της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας που
αναφέρονται στην κατάληψη θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού
στον πυρηνικό τομέα ούτε τις διατάξεις που θεσπίσθηκαν κατ’
εφαρμογή της εν λόγω συνθήκης.

δ) να μελετά επί τεχνικού επιπέδου την εναρμόνιση των κριτηρίων
σύμφωνα με τα οποία τα κράτη μέλη προβαίνουν στην εκτίμηση
της καταστάσεως της αγοράς εργασίας τους.

Εν τούτοις, ο παρών κανονισμός ισχύει για την κατηγορία των
εργαζομένων στην οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο καθώς και
στα μέλη των οικογενειών τους εφόσον η νομική τους κατάσταση
δεν ρυθμίζεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις ή την προανα
φερθείσα συνθήκη.

Άρθρο 31
1.
Η τεχνική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους των
κυβερνήσεων των κρατών μελών. Κάθε κυβέρνηση ορίζει ως τακτικό
μέλος της τεχνικής επιτροπής ένα από τα τακτικά μέλη που την
αντιπροσωπεύουν στη συμβουλευτική επιτροπή.

2.
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διατάξεις που θεσπίσθηκαν
συμφώνως προς το άρθρο 48 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3.
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών
μελών που απορρέουν από ιδιαίτερες σχέσεις ή μελλοντικές συμ
φωνίες με ορισμένες μη ευρωπαϊκές χώρες ή μη ευρωπαϊκά εδάφη,
βασιζόμενες σε οργανικούς δεσμούς που υφίσταντο την 8η Νοεμ
βρίου 1968, ή που απορρέουν από συμφωνίες που υφίσταντο την
8η Νοεμβρίου 1968 με ορισμένες μη ευρωπαϊκές χώρες ή μη
ευρωπαϊκά εδάφη, βασιζόμενες σε οργανικούς δεσμούς που είχαν
υπάρξει μεταξύ τους.
Οι εργαζόμενοι των εν λόγω χωρών ή εδαφών, οι οποίοι, συμφώνως
προς την παρούσα διάταξη, ασκούν μισθωτή δραστηριότητα στην
επικράτεια ενός από τα εν λόγω κράτη μέλη, δεν δύνανται να
επικαλεστούν το ευεργέτημα των διατάξεων του παρόντος κανονι
σμού στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών.

27.5.2011

Άρθρο 39
Οι δαπάνες λειτουργίας της συμβουλευτικής και τεχνικής επιτροπής
εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο τμήμα που αναφέρεται στην Επιτροπή.

Άρθρο 40
Ο παρών κανονισμός ισχύει στα κράτη μέλη και για τους υπηκόους
τους, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 3.

Άρθρο 41
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 καταργείται.

Άρθρο 37
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή προς ενημέρωσή της,
μεταξύ της ημερομηνίας της υπογραφής τους και της ημερομηνίας
της ενάρξεως ισχύος τους, το κείμενο των συμφωνιών, συμβάσεων ή
ρυθμίσεων που συνάπτουν μεταξύ τους στον τομέα του εργατικού
δυναμικού.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές
στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος II.

Άρθρο 38
Η Επιτροπή θεσπίζει τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα για την εφαρ
μογή του παρόντος κανονισμού. Προς τον σκοπό αυτόν ενεργεί σε
στενή συνεργασία με τις κεντρικές διοικήσεις των κρατών μελών.

Άρθρο 42
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

J. BUZEK

GYŐRI E.

27.5.2011
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 312/76 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σ. 2)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2434/92 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 1)
Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(EE L 158, 30.4.2004, σ. 77)

Μόνον το άρθρο
παράγραφος 1

38
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακασ αντιστοιχίασ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68

Παρών κανονισμός

Μέρος πρώτο

Κεφάλαιο I

Τίτλος I

Τμήμα 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Τίτλος II

Τμήμα 2

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Τίτλος III

Τμήμα 3

Άρθρο 12

Άρθρο 10

Μέρος δεύτερο

Κεφάλαιο II

Τίτλος I

Τμήμα 1

Άρθρο 13

Άρθρο 11

Άρθρο 14

Άρθρο 12

Τίτλος II

Τμήμα 2

Άρθρο 15

Άρθρο 13

Άρθρο 16

Άρθρο 14

Άρθρο 17

Άρθρο 15

Άρθρο 18

Άρθρο 16

Τίτλος III

Τμήμα 3
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68

Παρών κανονισμός

Άρθρο 19

Άρθρο 17

Τίτλος IV

Τμήμα 4

Άρθρο 21

Άρθρο 18

Άρθρο 22

Άρθρο 19

Άρθρο 23

Άρθρο 20

Μέρος τρίτο

Κεφάλαιο III

Τίτλος I

Τμήμα 1

Άρθρο 24

Άρθρο 21

Άρθρο 25

Άρθρο 22

Άρθρο 26

Άρθρο 23

Άρθρο 27

Άρθρο 24

Άρθρο 28

Άρθρο 25

Άρθρο 29

Άρθρο 26

Άρθρο 30

Άρθρο 27

Άρθρο 31

Άρθρο 28

Τίτλος II

Τμήμα 2

Άρθρο 32

Άρθρο 29

Άρθρο 33

Άρθρο 30

Άρθρο 34

Άρθρο 31

Άρθρο 35

Άρθρο 32

Άρθρο 36

Άρθρο 33

Άρθρο 37

Άρθρο 34

Μέρος τέταρτο

Κεφάλαιο IV

Τίτλος I

—

Άρθρο 38

—

Άρθρο 39

Άρθρο 35

Άρθρο 40

—

Άρθρο 41

—

Τίτλος II

—

Άρθρο 42 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 1
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68

Παρών κανονισμός

Άρθρο 42 παράγραφος 2

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 42 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο πρώτη και δεύτερη
περίπτωση

Άρθρο 36 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 42 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 36 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 43

Άρθρο 37

Άρθρο 44

Άρθρο 38

Άρθρο 45

—

Άρθρο 46

Άρθρο 39

Άρθρο 47

Άρθρο 40

—

Άρθρο 41

Άρθρο 48

Άρθρο 42

—

Παράρτημα I

—

Παράρτημα II
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 493/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Απριλίου 2011
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης πρόκειται να συλ
λέγουν πληροφορίες σχετικά με την παράνομη μετανάστευση
προς χρήση είτε σε επιχειρησιακό είτε σε στρατηγικό επίπεδο
ή και στα δύο επίπεδα. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν
να συμβάλουν ουσιαστικά στις δραστηριότητες του Frontex
σχετικά με την ανάλυση κινδύνου και για τον σκοπό αυτό θα
πρέπει να αναπτυχθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των διά
φορων δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και
του Frontex.

(5)

Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να συγκαλούν
συνεδριάσεις, όταν κρίνονται σκόπιμες, μεταξύ των αξιωμα
τικών συνδέσμων μετανάστευσης που είναι τοποθετημένοι σε
μια δεδομένη τρίτη χώρα ή περιφέρεια, με σκοπό την ενθάρ
ρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας. Στις συνεδριάσεις
αυτές θα πρέπει να συμμετέχουν αντιπρόσωποι της Επιτρο
πής και του Frontex. Θα πρέπει να μπορούν να προσκαλού
νται επίσης άλλοι οργανισμοί και αρχές, όπως η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Ύπατη Αρμο
στεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

(6)

Η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (5) συστήνει το Ταμείο Εξωτερικών
Συνόρων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως
την 31η Δεκεμβρίου 2013, ως μέρος του γενικού προγράμ
ματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών», με σκοπό τη συνεισφορά στην ενδυνάμωση του
χώρου της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την
εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών
μελών. Οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Εξωτερικών Συνό
ρων θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
προώθηση των δραστηριοτήτων που οργανώνονται από τις
προξενικές και άλλες υπηρεσίες των κρατών μελών σε τρίτες
χώρες και για την υποστήριξη της ενίσχυσης της επιχειρη
ματικής ικανότητας των διάφορων δικτύων αξιωματικών συν
δέσμων μετανάστευσης, με σκοπό την ενθάρρυνση της απο
τελεσματικότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών
μέσω αυτών των δικτύων.

(7)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή
θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για τις δραστηριότητες
των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδι
κές χώρες ή/και περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την
Ένωση και για την κατάσταση σ’ αυτές τις χώρες ή/και
περιοχές σχετικά με την παράνομη μετανάστευση. Η επιλογή
των συγκεκριμένων χωρών ή/και περιοχών ιδιαίτερου ενδια
φέροντος για την Ένωση θα πρέπει να βασίζεται σε αντικει
μενικούς δείκτες μετανάστευσης, όπως οι στατιστικές σχετικά
με την παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις κινδύνου
και άλλες συναφείς πληροφορίες ή εκθέσεις που καταρτίζουν
ο Frontex και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γενική πολι
τική εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και ιδίως το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 74,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 του Συμβουλίου (2)
προβλέπει την υποχρέωση καθιέρωσης μορφών συνεργασίας
μεταξύ αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης των κρατών
μελών, τους στόχους αυτής της συνεργασίας, τα καθήκοντα
και τα κατάλληλα προσόντα των εν λόγω αξιωματικών συν
δέσμων, καθώς και τις ευθύνες τους έναντι της χώρας υπο
δοχής και του κράτους μέλους αποστολής.

(2)

Η απόφαση 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (3) ίδρυσε ασφα
λές ηλεκτρονικό δίκτυο πληροφοριών και συντονισμού των
υπηρεσιών διαχείρισης της μετανάστευσης των κρατών μελών
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις παράνομες
ροές μετανάστευσης, την παράνομη είσοδο μεταναστών, την
παράνομη μετανάστευση και τον επαναπατρισμό των παρα
νόμως διαμενόντων. Κατά την εν λόγω απόφαση, τα στοιχεία
για την ανταλλαγή πληροφοριών πρόκειται να συμπεριλαμ
βάνουν το δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (4)
συνέστησε ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επι
χειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex). Αποστολή του
Frontex είναι η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναλύσεων
κινδύνου προς υποβολή στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 (δεν
έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2011.
(2) ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 1.
(3) ΕΕ L 83 της 1.4.2005, σ. 48.
(4) ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.

(5) ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 22.
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(8)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή
η προσαρμογή των τρεχουσών ενωσιακών διατάξεων σχετικά
με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύων αξιωματικών
συνδέσμων μετανάστευσης προκειμένου να ληφθούν υπόψη
οι τροποποιήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας και η πρακτική
πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να
επιτευχθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο από τα κράτη μέλη
και συνεπώς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5
της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο,
ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την
επίτευξη του στόχου αυτού.

(10)

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη
θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από
αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο
παρών κανονισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του
Σένγκεν, η Δανία πρέπει να αποφασίσει, σύμφωνα με το
άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εντός έξι μηνών αφότου
το Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με τον παρόντα κανονι
σμό, εάν θα τον μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο.

(14)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανο
νισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου
του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας η οποία έχει
συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορ
βηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη
θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του
κεκτημένου Σένγκεν (3), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον
τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημεία Α και Ε της
απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με ορι
σμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας.

(15)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί
ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν,
κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνο
μοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την
ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (4), οι οποίες εμπί
πτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημεία Α και Ε της από
φασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της
απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (5).

(16)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί
ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά
την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομο
σπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προ
σχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την
εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, οι
οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο
άρθρο 1 σημεία Α και Ε της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε
συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/261/ΕΚ του
Συμβουλίου (6),

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντα
νακλώνται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση για την Προστασία των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, σύμ
φωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(11)

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στον παρόντα κανονισμό
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου
σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωμα
τωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προ
σαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για τη λειτουργία της Ένωσης, και με το άρθρο 8
παράγραφος 2 της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας
Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις
του κεκτημένου του Σένγκεν (1).

(12)

Η Ιρλανδία συμμετέχει στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με
το άρθρο 5 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου σχετικά με το
κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαί
σιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το άρθρο 6
παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα
της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις
του κεκτημένου του Σένγκεν (2).

(13)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με
τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία

(1) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.
(2) ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροπολογίες
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2004 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, διαγράφεται η δεύτερη περίοδος·
β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
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γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Το κράτος μέλος που προεδρεύει του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της
σύγκλησης των εν λόγω συνεδριάσεων. Εάν το κράτος
μέλος που προεδρεύει δεν εκπροσωπείται στην εν λόγω
χώρα ή περιοχή, εναπόκειται στο κράτος μέλος που ασκεί
την προεδρία να αναλάβει την πρωτοβουλία της σύγκλησης
της συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις αυτές μπορούν επίσης να
πραγματοποιούνται κατόπιν πρωτοβουλίας άλλων κρατών
μελών.».
3) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6

«3.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2 διατίθενται στο ασφαλές ηλεκτρονικό δίκτυο πλη
ροφοριών και συντονισμού των υπηρεσιών διαχείρισης της
μετανάστευσης των κρατών μελών που ιδρύθηκε με την από
φαση 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (*) (ICONet) στο πλαί
σιο του τμήματος που είναι αφιερωμένο στα δίκτυα αξιωμα
τικών συνδέσμων μετανάστευσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει επί
σης τις πληροφορίες αυτές στο Συμβούλιο.
___________
(*) ΕΕ L 83 της 1.4.2005, σ. 48.».

2) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) στην παράγραφο 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο:
«— ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών εμπειριών, ιδι
αίτερα σε συνεδριάσεις και μέσω του ICONet,

— ανταλλαγή πληροφοριών, όπου κρίνεται σκόπιμο, με
βάση τις εμπειρίες όσον αφορά την πρόσβαση των
αιτούντων άσυλο στην προστασία,»·

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής και του ευρωπαϊκού
οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργα
σίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης (Frontex) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (*) μπορούν να συμμετέ
χουν στις συνεδριάσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο του
δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. Ωστόσο, αν
αυτό επιβάλλεται για επιχειρησιακούς λόγους, οι συνεδριά
σεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις χωρίς
την παρουσία αυτών των αντιπροσώπων. Όταν ενδείκνυται,
είναι επίσης δυνατό να προσκαλούνται και άλλοι φορείς και
αρχές.
___________
(*) ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.».

1.
Το κράτος μέλος που προεδρεύει του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν εκπρο
σωπείται στην εν λόγω χώρα ή περιοχή, το κράτος μέλος που
ασκεί καθήκοντα προεδρίας υποβάλλει, κατά το τέλος εκάστου
εξαμήνου, έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβού
λιο και την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες των δικτύων
αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης σε ειδικές χώρες ή/και
περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ένωση, καθώς και για
την κατάσταση στις χώρες ή/και περιοχές αυτές, για θέματα που
αφορούν την παράνομη μετανάστευση, λαμβάνοντας υπόψη όλα
τα σχετικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Η επιλογή των ειδικών χωρών ή/και περιοχών ιδι
αίτερου ενδιαφέροντος για την Ένωση, μετά από διαβούλευση
με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, πρέπει να βασίζεται σε
αντικειμενικούς δείκτες μετανάστευσης, όπως οι στατιστικές σχε
τικά με την παράνομη μετανάστευση και οι αναλύσεις κινδύνου
και άλλες συναφείς πληροφορίες ή εκθέσεις που έχουν εκπονή
σει ο Frontex και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο, και να λαμβάνει υπόψη τη γενική πολιτική εξωτερικών
σχέσεων της Ένωσης.
2.
Οι εκθέσεις των κρατών μελών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που
καθορίζεται στην απόφαση 2005/687/ΕΚ της Επιτροπής, της
29ης Σεπτεμβρίου 2005, για την τυποποιημένη μορφή των
εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες των δικτύων των αξιω
ματικών συνδέσμων μετανάστευσης και με την κατάσταση στη
χώρα υποδοχής όσον αφορά θέματα σχετικά με την παράνομη
μετανάστευση (*) και αναφέρουν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.
3.
Με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ανθρώπινων
δικαιωμάτων, όποτε απαιτείται, η Επιτροπή διαβιβάζει εμπεριστα
τωμένη περίληψη και, εάν κρίνεται σκόπιμο, συστάσεις στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σε ετήσια βάση,
για την ανάπτυξη των δικτύων αξιωματικών συνδέσμων μετανά
στευσης.
___________
(*) ΕΕ L 264 της 8.10.2005, σ. 8.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

J. BUZEK

GYŐRI E.

27.5.2011
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 2011
σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ
(2011/292/ΕΕ)
υπηρεσιών, οργανισμών ή γραφείων της ΕΕ, όπου ενδείκνυ
ται, στην εφαρμογή των αρχών, προδιαγραφών και κανόνων
προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών που απαιτού
νται για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης και
των κρατών μελών.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 240 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/937/EE του Συμβουλίου, της
1ης Δεκεμβρίου 2009, για την έγκριση του εσωτερικού του κανονι
σμού (1), και ιδίως το άρθρο 24,

(6)

Οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της ΕΕ που έχουν ιδρυθεί
δυνάμει του τίτλου V κεφάλαιο 2 της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Europol και η Eurojust εφαρμόζουν,
στο πλαίσιο της εσωτερικής τους οργάνωσης, τις βασικές
αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας απόφα
σης για την προστασία των ΔΠΕΕ, όπως καθορίζονται στις
αντίστοιχες ιδρυτικές πράξεις τους.

(7)

Στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που προβλέπονται
δυνάμει του τίτλου V κεφάλαιο 2 της συνθήκης ΕΕ και
στο προσωπικό τους εφαρμόζονται οι κανόνες ασφαλείας
που θεσπίζει το Συμβούλιο για την προστασία των ΔΠΕΕ.

(8)

Οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ και τα μέλη των ομάδων τους
εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας που θεσπίζει το Συμ
βούλιο για την προστασία των ΔΠΕΕ.

(9)

Η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με την επιφύλαξη των
άρθρων 15 και 16 της συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ΕΚ και των πράξεων εφαρμογής
τους.

(10)

Η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με την επιφύλαξη της πρα
κτικής των κρατών μελών όσον αφορά την ενημέρωση των
εθνικών κοινοβουλίων τους για τις δραστηριότητες της Ένω
σης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του Συμ
βουλίου σε όλους τους τομείς όπου απαιτείται χειρισμός
διαβαθμισμένων πληροφοριών, είναι σκόπιμο να θεσπισθεί
ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας για την προστασία των
διαβαθμισμένων πληροφοριών το οποίο θα καλύπτει το Συμ
βούλιο, τη Γενική Γραμματεία του και τα κράτη μέλη.
Η παρούσα απόφαση δέον να εφαρμόζεται οσάκις το Συμ
βούλιο, τα προπαρασκευαστικά όργανά του και η Γενική
Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) χειρίζονται διαβαθμισμέ
νες πληροφορίες ΕΕ (ΔΠΕΕ).
Σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατά
ξεις και στον βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία του
Συμβουλίου, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν την παρούσα
απόφαση όταν οι αρμόδιες αρχές, το προσωπικό ή οι εργο
λάβοι τους χειρίζονται ΔΠΕΕ, προκειμένου να έχουν τη
βεβαιότητα ότι εξασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας
για τις ΔΠΕΕ.
Το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να εφαρμό
ζουν ισοδύναμες προδιαγραφές ασφαλείας για την προστα
σία των ΔΠΕΕ.
Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων,

(1) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 35.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
1.
Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις βασικές αρχές και τις
ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ.
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2.
Οι εν λόγω βασικές αρχές και ελάχιστες προδιαγραφές θα
ισχύουν για το Συμβούλιο και τη ΓΓΣ και θα τηρούνται από τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομοθετικές και
κανονιστικές τους διατάξεις, προκειμένου τα κράτη να έχουν τη
βεβαιότητα ότι παρέχεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας στις ΔΠΕΕ.

27.5.2011

3.
Το Συμβούλιο εγκρίνει πολιτική ασφαλείας για τη δημιουργία
ΔΠΕΕ η οποία θα περιλαμβάνει πρακτικό οδηγό των διαβαθμίσεων
ασφαλείας.
Άρθρο 4

3.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ορισμοί
του προσαρτήματος Α.

Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών
1.
Η προστασία των ΔΠΕΕ γίνεται σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση.

Άρθρο 2
Ορισμός των ΔΠΕΕ, διαβαθμίσεις και σημάνσεις ασφαλείας
1.
«Διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ» (ΔΠΕΕ): κάθε πληροφορία
ή υλικό που έχει χαρακτηρισθεί με διαβάθμιση ασφαλείας ΕΕ και
των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει ποικιλο
τρόπως τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσο
τέρων κρατών μελών.
2.

Οι ΔΠΕΕ διαβαθμίζονται σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα:

α) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: πληροφορίες και υλικό
των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να προξενήσει
εξαιρετικά σοβαρή ζημία στα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών·
β) SECRET UE/EU SECRET: πληροφορίες και υλικό των οποίων η
άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σοβαρά τα ζωτικά
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων
κρατών μελών της·
γ) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: πληροφορίες και
υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει
τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισ
σοτέρων κρατών μελών της·
δ) RESTREINT UE/EU RESTRICTED: πληροφορίες και υλικό των
οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να είναι αντίθετη
προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισ
σοτέρων κρατών μελών της.
3.
Οι ΔΠΕΕ φέρουν σήμανση διαβάθμισης ασφαλείας σύμφωνα
με την παράγραφο 2. Μπορούν να φέρουν πρόσθετες σημάνσεις με
τις οποίες ορίζεται ο τομέας δραστηριότητας με τον οποίο σχετίζο
νται, προσδιορίζεται ο φορέας προέλευσης, περιορίζεται η διανομή,
περιορίζεται η χρήση ή δηλώνεται η δυνατότητα κοινοποίησης.
Άρθρο 3

2.
Ο κάτοχος κάθε ΔΠΕΕ είναι υπεύθυνος για την προστασία της
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
3.
Όταν τα κράτη μέλη αποστέλλουν διαβαθμισμένες πληροφο
ρίες με εθνική σήμανση διαβάθμισης ασφαλείας στις δομές ή τα
δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο και η ΓΓΣ προστα
τεύουν τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
ισχύουν για τις ΔΠΕΕ στο αντίστοιχο επίπεδο όπως ορίζεται στον
πίνακα αντιστοιχίας των διαβαθμίσεων ασφαλείας του προσαρτήμα
τος Β.
4.
Ο μεγάλος αριθμός ή η συγκέντρωση ΔΠΕΕ μπορεί να δικαιο
λογεί επίπεδο προστασίας που να αντιστοιχεί σε υψηλότερη δια
βάθμιση.
Άρθρο 5
Διαχείριση των κινδύνων κατά της ασφάλειας
1.
Οι κίνδυνοι κατά των ΔΠΕΕ αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο
διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισμό
των γνωστών κινδύνων κατά της ασφάλειας, τον καθορισμό μέτρων
ασφαλείας για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών σε αποδεκτό
επίπεδο σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις ελάχιστες προδια
γραφές της παρούσας απόφασης και στην εφαρμογή των εν λόγω
μέτρων σύμφωνα με την έννοια της ασφάλειας εις βάθος όπως
ορίζεται στο προσάρτημα Α. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων
τελεί υπό συνεχή αξιολόγηση.
2.
Τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ καθ’ όλη
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους πρέπει να είναι ανάλογα, ιδίως
προς τη διαβάθμιση ασφαλείας τους, τη μορφή και τον όγκο των
πληροφοριών ή του υλικού, την τοποθεσία και την κατασκευή των
εγκαταστάσεων όπου ευρίσκονται ΔΠΕΕ και την επιτόπου εκτιμώ
μενη απειλή δόλιων ή/και εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπερι
λαμβανομένης της κατασκοπείας, της δολιοφθοράς και της τρομο
κρατίας.

Διαχείριση των διαβαθμίσεων
1.
Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την ορθή διαβάθμιση των
ΔΠΕΕ, τον σαφή προσδιορισμό τους ως διαβαθμισμένων πληροφο
ριών, καθώς και για τη διατήρηση του επιπέδου διαβάθμισής τους
μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο.
2.
Οι ΔΠΕΕ δεν υποχαρακτηρίζονται ούτε αποχαρακτηρίζονται
ούτε τροποποιείται ή αφαιρείται οποιαδήποτε από τις σημάνσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 χωρίς προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση του φορέα προέλευσης.

3.
Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη
προστασίας των ΔΠΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης προκειμέ
νου να εμποδίζονται η αναρμόδια πρόσβαση, η κοινολόγηση και η
απώλεια ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας.
4.
Προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα με στόχο να ελαχιστο
ποιούνται οι συνέπειες σοβαρών αστοχιών ή συμβάντων κατά τον
χειρισμό και την αποθήκευση ΔΠΕΕ πρέπει να περιλαμβάνονται στα
σχέδια συνέχισης των δραστηριοτήτων.
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Άρθρο 6

Άρθρο 8

Εφαρμογή της παρούσας απόφασης

Φυσική ασφάλεια

1.
Εφόσον απαιτείται, το Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεως της
Επιτροπής Ασφαλείας, εγκρίνει πολιτικές ασφαλείας καθορίζοντας
μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1.
Φυσική ασφάλεια είναι η εφαρμογή φυσικών και τεχνικών
μέτρων προστασίας προκειμένου να εμποδίζεται η αναρμόδια πρό
σβαση σε ΔΠΕΕ.

2.
Η Επιτροπή Ασφαλείας μπορεί να συμφωνήσει στο επίπεδό
της κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας προκειμένου να συμπληρώ
σει ή να υποστηρίξει την παρούσα απόφαση και τις ενδεχόμενες
πολιτικές ασφαλείας που εγκρίνει το Συμβούλιο.

2.
Τα μέτρα φυσικής ασφαλείας σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην
επιτρέπεται η λαθραία ή βίαιη είσοδος αναρμοδίων, να αποτρέπο
νται, να παρεμποδίζονται και να ανιχνεύονται οι μη εξουσιοδοτη
μένες ενέργειες και να καθίσταται δυνατός ο διαχωρισμός του προ
σωπικού όσον αφορά την πρόσβασή του σε ΔΠΕΕ βάσει της «ανάγ
κης γνώσης». Τα μέτρα αυτά καθορίζονται βάσει διαδικασίας δια
χείρισης κινδύνων.

Άρθρο 7
Ασφάλεια προσωπικού
1.
Ως ασφάλεια προσωπικού νοείται η εφαρμογή μέτρων προ
κειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόσβαση στις ΔΠΕΕ επιτρέπεται
μόνο στα πρόσωπα τα οποία έχουν:

3.
Τα μέτρα φυσικής ασφάλειας τίθενται σε ισχύ για όλους τους
χώρους, τα κτίρια, τα γραφεία, τις αίθουσες και άλλα μέρη όπου
γίνεται ο χειρισμός ή η αποθήκευση ΔΠΕΕ, συμπεριλαμβανομένων
των χώρων που στεγάζουν συστήματα επικοινωνίας και πληροφο
ριών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

— ανάγκη γνώσης,
— λάβει εξουσιοδότηση ασφαλείας του αντίστοιχου επιπέδου, εφό
σον απαιτείται, και
— ενημερωθεί ως προς τις ευθύνες τους.
2.
Οι διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας του προσωπικού αποσκο
πούν στην εξακρίβωση του κατά πόσον μπορεί να επιτραπεί σε ένα
πρόσωπο, βάσει της νομιμοφροσύνης, της φερεγγυότητας και της
αξιοπιστίας του, η πρόσβαση σε ΔΠΕΕ.
3.
Όλα τα πρόσωπα εντός της ΓΓΣ των οποίων τα καθήκοντα
μπορεί να καθιστούν αναγκαία την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ με διαβάθ
μιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη λαμ
βάνουν εξουσιοδότηση ασφαλείας του αντίστοιχου επιπέδου προτού
τους επιτραπεί η πρόσβαση στις εν λόγω ΔΠΕΕ. Η διαδικασία
εξουσιοδότησης ασφαλείας του προσωπικού για τους υπαλλήλους
της ΓΓΣ και το λοιπό προσωπικό καθορίζεται στο παράρτημα Ι.
4.
Το αναφερόμενο στο άρθρο 14 παράγραφος 3 προσωπικό
των κρατών μελών του οποίου τα καθήκοντα μπορεί να καθιστούν
αναγκαία την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ με διαβάθμιση CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη λαμβάνει εξουσιοδότηση
ασφαλείας του αντίστοιχου επιπέδου ή άλλη κατάλληλη εξουσιο
δότηση βάσει των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις εθνικές νομο
θετικές και κανονιστικές διατάξεις, προτού του επιτραπεί η πρό
σβαση στις εν λόγω ΔΠΕΕ.
5.
Προτού τους επιτραπεί πρόσβαση σε ΔΠΕΕ και κατά τακτά
χρονικά διαστήματα στη συνέχεια, όλα τα πρόσωπα ενημερώνονται
και δηλώνουν ότι έχουν κατανοήσει σαφώς την ευθύνη τους να
προστατεύουν τις ΔΠΕΕ σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
6.
Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιέχονται
στο παράρτημα Ι.

4.
Οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται ΔΠΕΕ με διαβάθμιση
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη καθορίζο
νται ως χώροι ασφαλείας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και εγκρί
νονται από την αρμόδια αρχή ασφαλείας.
5.
Μόνο εγκεκριμένος εξοπλισμός ή εγκεκριμένες συσκευές χρη
σιμοποιούνται για την προστασία ΔΠΕΕ σε επίπεδο CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερο.
6.
Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιέχονται
στο παράρτημα ΙΙ.
Άρθρο 9
Διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών
1.
Διαχείριση των διαβαθμισμένων πληροφοριών είναι η εφαρ
μογή διοικητικών μέτρων για τον έλεγχο των ΔΠΕΕ καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους με στόχο τη συμπλήρωση των
μέτρων που προβλέπουν τα άρθρα 7, 8 και 10 και την κατ’
αυτόν τον τρόπο συμβολή στην αποτροπή και ανίχνευση εσκεμμέ
νων ή τυχαίων διαρροών ή απωλειών των εν λόγω πληροφοριών,
καθώς και στην ανάκτησή τους. Τα εν λόγω μέτρα αφορούν ειδι
κότερα τη δημιουργία, την καταχώριση, την αντιγραφή, τη μετά
φραση, τη μεταφορά και την καταστροφή ΔΠΕΕ.
2.
Οι πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL ή υψηλότερη καταχωρούνται, για λόγους ασφα
λείας, πριν από τη διανομή και κατά την παραλαβή. Οι αρμόδιες
αρχές στη ΓΓΣ και τα κράτη μέλη καθιερώνουν γραμματειακό
σύστημα προς τούτο. Πληροφορίες με διαβάθμιση TRES SECRET
UE/EU TOP SECRET καταχωρούνται σε ειδικές προς τούτο γραμ
ματείες.
3.
Οι υπηρεσίες και οι χώροι χειρισμού ή αποθήκευσης ΔΠΕΕ
υπόκεινται σε τακτική επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή ασφα
λείας.
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4.
Οι ΔΠΕΕ διαβιβάζονται μεταξύ των υπηρεσιών και των εγκα
ταστάσεων που ευρίσκονται εκτός των περιοχών που τυγχάνουν
φυσικής προστασίας ως εξής:

α) κατά κανόνα, οι ΔΠΕΕ διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα προ
στατευόμενα με κρυπτογραφικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6·

β) όταν δεν χρησιμοποιούνται τα μέσα που αναφέρονται στο στοι
χείο α), οι ΔΠΕΕ μεταφέρονται:

i) είτε με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. κλειδιά USB, CD, σκληρούς
δίσκους) που προστατεύονται με κρυπτογραφικά προϊόντα
εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6·

ii) είτε, σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως ορίζει η αρμόδια αρχή
ασφαλείας σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα προστασίας που
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

5.
Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιέχονται
στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 10
Προστασία των ΔΠΕΕ που αποτελούν αντικείμενο χειρισμού
σε συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών
1.
Διασφάλιση των πληροφοριών (IA) στον τομέα των συστημά
των επικοινωνίας και πληροφοριών είναι η βεβαιότητα ότι τα συστή
ματα αυτά θα προστατεύουν τις πληροφορίες που χειρίζονται και
θα λειτουργούν οσοδήποτε και οποτεδήποτε χρειάζεται υπό τον
έλεγχο των νομίμων χρηστών. Η αποτελεσματική ΙΑ εξασφαλίζει
κατάλληλα επίπεδα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, μη άρνησης
αναγνώρισης των πληροφοριών και γνησιότητας. Η ΙΑ βασίζεται
σε διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.
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5.
Τα CIS που χειρίζονται πληροφορίες με διαβάθμιση CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και υψηλότερη προστατεύονται
κατά τρόπον ώστε οι διαβαθμισμένες πληροφορίες να μη μπορούν
να διαρρεύσουν μέσω ακούσιων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών
(«μέτρα ασφαλείας TEMPEST»).
6.
Όταν η προστασία ΔΠΕΕ παρέχεται με κρυπτογραφικά προϊ
όντα, τα προϊόντα αυτά εγκρίνονται ως εξής:
α) η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών με διαβάθμιση τουλάχι
στον SECRET UE/UE SECRET προστατεύεται με κρυπτογραφικά
προϊόντα που εγκρίνει το Συμβούλιο ως Αρχή Έγκρισης Κρυ
πτογραφικών Μεθόδων (CAA) κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής
Ασφαλείας·
β) η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών με διαβάθμιση CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή RESTREINT UE/EU
RESTRICTED προστατεύεται με κρυπτογραφικά προϊόντα που
εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου (εφεξής «Γενικός
Γραμματέας») ως CAA, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ασφα
λείας.
Παρά τα οριζόμενα στο στοιχείο β), στο πλαίσιο των εθνικών
συστημάτων των κρατών μελών, η εμπιστευτικότητα των ΔΠΕΕ με
διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή
RESTREINT UE/EU RESTRICTED μπορεί να προστατεύεται με
κρυπτογραφικά προϊόντα που εγκρίνει η CAA κράτους μέλους.
7.
Κατά τη διαβίβαση ΔΠΕΕ με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποι
ούνται εγκεκριμένα κρυπτογραφικά προϊόντα. Παρά την απαίτηση
αυτή, μπορούν να χρησιμοποιούνται ειδικές διαδικασίες σε έκτακτες
περιστάσεις ή ειδικές τεχνικές διαμορφώσεις όπως ορίζονται στο
παράρτημα IV.
8.
Οι αρμόδιες αρχές της ΓΓΣ και των κρατών μελών αντιστοί
χως καθιερώνουν τις ακόλουθες λειτουργίες ΙΑ:
α) μια Αρχή ΙΑ·

2.
Ως «σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών» νοείται οιοδή
ποτε σύστημα επιτρέπει τον χειρισμό πληροφοριών υπό ηλεκτρονική
μορφή, με αυτόματα μέσα. Ένα σύστημα επικοινωνίας και πληρο
φοριών περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για
τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων της υποδομής, της οργά
νωσης, του προσωπικού και των πληροφοριών. Η παρούσα απόφαση
εφαρμόζεται στα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών που
χειρίζονται ΔΠΕΕ (CIS).

3.

Τα CIS χειρίζονται τις ΔΠΕΕ σύμφωνα με την έννοια της IA.

4.
Όλα τα CIS υποβάλλονται σε διαδικασία έγκρισης της λει
τουργίας. Η έγκριση λειτουργίας αποσκοπεί στη βεβαίωση ότι έχουν
εφαρμοσθεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και ότι έχει
επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των ΔΠΕΕ και του
CIS, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Η δήλωση έγκρισης λει
τουργίας καθορίζει το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο διαβάθμισης των
πληροφοριών που μπορεί να χειρισθεί ένα CIS, καθώς και τους
αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.

β) μία Αρχή TEMPEST (TA)·
γ) μια Αρχή Έγκρισης Κρυπτογραφικών Μεθόδων (CAA)·
δ) μια Αρχή Διανομής Κρυπτογραφικών Μεθόδων (CDA).
9.
Για κάθε σύστημα, οι αρμόδιες αρχές της ΓΓΣ και των κρατών
μελών αντιστοίχως καθιερώνουν:
α) μια Αρχή Πιστοποίησης της Ασφάλειας (ΑΠΑ)·
β) μια Επιχειρησιακή Αρχή ΙΑ.
10.
Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιέχονται
στο Παράρτημα ΙV.
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Άρθρο 11

Άρθρο 12

Βιομηχανική ασφάλεια

Ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρίτα κράτη και
διεθνείς οργανισμούς

1.
Ως βιομηχανική ασφάλεια νοείται η εφαρμογή μέτρων δια
σφάλισης της προστασίας των ΔΠΕΕ από τους εργολάβους ή τους
υπεργολάβους κατά τις διαπραγματεύσεις πριν από την ανάθεση της
σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διαβαθμι
σμένων συμβάσεων. Οι συμβάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πρό
σβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP
SECRET.

2.
Η ΓΓΣ μπορεί να αναθέτει με σύμβαση σε βιομηχανικούς ή
άλλους φορείς που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος ή σε
τρίτο κράτος που έχει συνάψει συμφωνία ή διοικητικό διακανονισμό
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) καθή
κοντα που αφορούν ή συνεπάγονται πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ή τον
χειρισμό ή την αποθήκευσή τους.

3.
Κατά την ανάθεση διαβαθμισμένων συμβάσεων σε βιομηχανι
κούς ή άλλους φορείς, η ΓΓΣ διασφαλίζει, ως αναθέτουσα αρχή, ότι
τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές βιομηχανικής ασφάλειας που
καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και αναφέρονται στη σύμ
βαση.

4.
Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας (EAA), η Καθορισμένη Αρχή
Ασφαλείας (ΚΑΑ) ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή κάθε κράτους
μέλους εξασφαλίζει, στον βαθμό που επιτρέπεται δυνάμει εθνικών
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ότι οι εργολάβοι και οι
υπεργολάβοι που έχουν την έδρα τους στο έδαφός τους λαμβάνουν
άπαντα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των ΔΠΕΕ κατά τις
διαπραγματεύσεις πριν από την ανάθεση της σύμβασης και κατά
την εκτέλεση διαβαθμισμένης σύμβασης.

5.
Η EAA, η ΚΑΑ ή οιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας
κάθε κράτους μέλους εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθε
τικές και κανονιστικές διατάξεις, ότι οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι
που έχουν την έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος και συμμετέ
χουν σε διαβαθμισμένες συμβάσεις ή συμβάσεις υπεργολαβίας που
απαιτούν την πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET
μέσα στις εγκαταστάσεις τους, είτε κατά την εκτέλεση των συμβά
σεων αυτών είτε κατά το προσυμβατικό στάδιο, πρέπει να διαθέτουν
εξουσιοδότηση ασφαλείας φορέα (FSC) στο οικείο επίπεδο διαβάθ
μισης.

1.
Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει ότι υπάρχει ανάγκη ανταλλα
γής ΔΠΕΕ με τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό, δημιουργείται το
κατάλληλο πλαίσιο προς τούτο.
2.
Προκειμένου να δημιουργηθεί το πλαίσιο αυτό και να ορι
σθούν αμοιβαίοι κανόνες για την προστασία των προς ανταλλαγή
διαβαθμισμένων πληροφοριών,
α) το Συμβούλιο συνάπτει συμφωνίες σχετικά με διαδικασίες ασφα
λείας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων
πληροφοριών (εφεξής «συμφωνίες ασφαλείας πληροφοριών»), ή
β) ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να συνάπτει διοικητικούς διακα
νονισμούς σύμφωνα με την παράγραφο 17 του παραρτήματος
VI εφόσον το επίπεδο διαβάθμισης των προς κοινοποίηση ΔΠΕΕ
δεν είναι κατά κανόνα υψηλότερο από RESTREINT UE/EU
RESTRICTED.
3.
Οι συμφωνίες ασφαλείας πληροφοριών ή οι διοικητικοί δια
κανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιέχουν διατά
ξεις που εξασφαλίζουν ότι όταν τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμοί
λαμβάνουν ΔΠΕΕ, οι εν λόγω πληροφορίες προστατεύονται δεόντως
ανάλογα με το επίπεδο διαβάθμισής τους και σύμφωνα με ελάχιστες
προδιαγραφές τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προδιαγραφές που
ορίζονται στην παρούσα απόφαση.
4.
Η απόφαση κοινολόγησης ΔΠΕΕ που προέρχονται από το
Συμβούλιο σε τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό λαμβάνεται από
το Συμβούλιο κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και το περιε
χόμενο των πληροφοριών, την ανάγκη γνώσης του παραλήπτη και
τα σχετικά πλεονεκτήματα για την ΕΕ. Εάν ο φορέας προέλευσης
των διαβαθμισμένων πληροφοριών των οποίων ζητείται η κοινολό
γηση δεν είναι το Συμβούλιο, τότε η ΓΓΣ ζητεί πρώτα τη γραπτή
συγκατάθεση του εν λόγω φορέα. Εάν δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο
φορέας προέλευσης, τότε το Συμβούλιο αναλαμβάνει την ευθύνη
αυτή.
5.
Διοργανώνονται επισκέψεις αξιολόγησης για να εξακριβωθεί η
αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται σε
τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό για την προστασία των παρεχό
μενων ή ανταλλασσόμενων ΔΠΕΕ.
6.
Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιέχονται
στο παράρτημα VΙ.

6.
Οι υπάλληλοι του εργολάβου ή υπεργολάβου οι οποίοι, για
την εκτέλεση διαβαθμισμένης σύμβασης, απαιτούν πρόσβαση σε
πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL ή SECRET UE/EU SECRET λαμβάνουν εξουσιοδότηση ασφα
λείας προσωπικού (ΕΑΠ) από την αντίστοιχη EAA, KAA ή άλλη
αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρ
τημα Ι.

1.
Παραβίαση της ασφάλειας προκύπτει ως αποτέλεσμα πράξης
ή παράλειψης προσώπου η οποία είναι αντίθετη προς τους κανονι
σμούς ασφαλείας της παρούσας οδηγίας.

7.
Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιέχονται
στο παράρτημα V.

2.
Διαρροή ΔΠΕΕ προκύπτει όταν, εξαιτίας παραβίασης της
ασφάλειας, αυτές κοινολογούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μη
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Άρθρο 13
Παραβιάσεις της ασφάλειας και διαρροή ΔΠΕΕ
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3.
Κάθε παραβίαση ή υπόνοια παραβίασης της ασφάλειας ανα
φέρεται αμέσως στην αρμόδια αρχή ασφαλείας.
4.
Όταν είναι γνωστό ή υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι επήλθε
διαρροή ή απώλεια ΔΠΕΕ, η αρμόδια αρχή ασφαλείας λαμβάνει όλα
τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις προκειμένου:
α) να ενημερωθεί ο φορέας προέλευσης·
β) να εξασφαλισθεί ότι η υπόθεση διερευνάται από προσωπικό που
δεν σχετίζεται άμεσα με την παραβίαση προκειμένου να διαπι
στωθούν τα πραγματικά περιστατικά·
γ) να αξιολογηθεί η τυχόν ζημία που προκλήθηκε στα συμφέροντα
της ΕΕ ή των κρατών μελών·
δ) να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί τυχόν επα
νάληψη, και
ε) να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές για τα ληφθέντα μέτρα.
5.
Κάθε υπεύθυνος για παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας
της παρούσας απόφασης ενδέχεται να υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς. Κάθε
υπεύθυνος για διαρροή ή απώλεια ΔΠΕΕ υπόκειται σε πειθαρχικές
κυρώσεις ή/και δικαστικές ενέργειες σύμφωνα με τους εφαρμοστέ
ους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
Άρθρο 14
Ευθύνη της εκτέλεσης
1.
Το Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου
να εξασφαλίσει γενική συνοχή στην εφαρμογή της παρούσας από
φασης.
2.
Ο Γενικός Γραμματέας λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε
να εξασφαλισθεί ότι, κατά τον χειρισμό ή την αποθήκευση ΔΠΕΕ ή
άλλων διαβαθμισμένων πληροφοριών, εφαρμόζεται η παρούσα από
φαση στους χώρους που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο και εντός της
ΓΓΣ, καθώς και στα γραφεία συνδέσμου της σε τρίτα κράτη, από
τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της ΓΓΣ, από το προ
σωπικό που έχει αποσπασθεί στη ΓΓΣ και από τους εργολήπτες της
ΓΓΣ.
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β) το λοιπό προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών των κρατών μελών,
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που έχει αποσπασθεί σε
αυτές τις κρατικές υπηρεσίες, ασχέτως του αν υπηρετούν στο
έδαφος των κρατών μελών ή στο εξωτερικό·
γ) άλλα πρόσωπα στα κράτη μέλη δεόντως εξουσιοδοτημένα βάσει
των καθηκόντων τους να έχουν πρόσβαση σε ΔΠΕΕ· και
δ) εργολήπτες των κρατών μελών, είτε στο έδαφος των κρατών
μελών είτε στο εξωτερικό.
Άρθρο 15
Η οργάνωση της ασφάλειας στο Συμβούλιο
1.
Στα πλαίσια του καθήκοντός του για την εξασφάλιση γενικής
συνοχής στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης, το Συμβούλιο
εγκρίνει:
α) συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοι
χείο α)·
β) αποφάσεις που να επιτρέπουν τη διάθεση ΔΠΕΕ σε τρίτα κράτη
και διεθνείς οργανισμούς·
γ) ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων που προτείνει ο Γενικός Γραμ
ματέας και συνιστά η Επιτροπή Ασφαλείας για επιθεωρήσεις των
υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων των κρατών μελών και των
οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ που έχουν ιδρυθεί δυνάμει
του τίτλου V κεφάλαιο 2 της συνθήκης ΕΕ, καθώς των Europol
και Eurojust, και επισκέψεις αξιολόγησης σε τρίτα κράτη και
διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να εξακριβωθεί η αποτελε
σματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για την προστασία
των ΔΠΕΕ, και
δ) τις πολιτικές ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1.
2.
Ο Γενικός Γραμματέας είναι η Αρχή Ασφαλείας της ΓΓΣ. Υπ’
αυτή την ιδιότητα, ο Γενικός Γραμματέας:
α) μεριμνά για την εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας του Συμ
βουλίου και την περιοδική εξέτασή της·
β) συντονίζει με τις ΕΑΑ των κρατών μελών όλα τα θέματα ασφα
λείας που αφορούν την προστασία των διαβαθμισμένων πληρο
φοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του Συμβουλίου·

3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο, σύμφωνα
με τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, προκειμέ
νου να εξασφαλισθεί ότι, κατά τον χειρισμό ή την αποθήκευση
ΔΠΕΕ, τηρείται η παρούσα απόφαση από:

γ) χορηγεί ΕΑΠ ΕΕ στους υπαλλήλους της ΓΓΣ και το λοιπό
προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 προτού
αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη·

α) το προσωπικό των μόνιμων αντιπροσωπιών των κρατών μελών
στην ΕυρωπαϊκήΈνωση, καθώς και από τους εθνικούς αντιπρο
σώπους που συμμετέχουν σε συνόδους του Συμβουλίου ή συνε
δριάσεις των προπαρασκευαστικών οργάνων του, ή λαμβάνουν
μέρος σε άλλες δραστηριότητες του Συμβουλίου·

δ) διατάσσει, κατά περίπτωση, τη διερεύνηση οιασδήποτε πραγμα
τικής ή εικαζόμενης διαρροής ή απώλειας διαβαθμισμένων πλη
ροφοριών που κατέχει το Συμβούλιο ή προέρχονται από αυτό
και ζητεί από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας να συνδράμουν
στις έρευνες·
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ε) αναλαμβάνει περιοδικές επιθεωρήσεις των ρυθμίσεων ασφαλείας
για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών στους
χώρους της ΓΓΣ·

στ) αναλαμβάνει περιοδικές επιθεωρήσεις των ρυθμίσεων ασφαλείας
για την προστασία των ΔΠΕΕ στους οργανισμούς και τις υπη
ρεσίες της ΕΕ που έχουν ιδρυθεί δυνάμει του τίτλου V κεφά
λαιο 2 της συνθήκης ΕΕ, στις Europol και Eurojust, στις
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που αναλαμβάνονται δυνάμει
του τίτλου V της συνθήκης ΕΕ και από τους ειδικούς εντεταλ
μένους της ΕΕ (ΕΕΕΕ) και τα μέλη των ομάδων τους·

ζ) αναλαμβάνει να πραγματοποιεί, από κοινού και σε συμφωνία με
την ενδιαφερόμενη ΕΑΑ, περιοδικές επιθεωρήσεις των ρυθμί
σεων ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ στις υπηρεσίες
και τους χώρους των κρατών μελών·

η) συντονίζει τα μέτρα ασφαλείας με τις αρμόδιες αρχές των κρα
τών μελών που είναι υπεύθυνες για την προστασία των διαβαθ
μισμένων πληροφοριών και, ανάλογα με την περίπτωση, με
τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων και για τη
φύση των απειλών κατά της ασφάλειας των ΔΠΕΕ και τα μέσα
προστασίας από αυτές·

θ) συνάπτει τους διοικητικούς διακανονισμούς που αναφέρονται
στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β), και

ι)

αναλαμβάνει αρχικές και περιοδικές επισκέψεις αξιολόγησης σε
τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να εξακρι
βωθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για
την προστασία των παρεχόμενων ή ανταλλασσόμενων ΔΠΕΕ.

Το Γραφείο Ασφαλείας της ΓΓΣ είναι στη διάθεση του Γενικού
Γραμματέα για την παροχή βοήθειας σε αυτά τα καθήκοντα.
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UE/EU CONFIDENTIAL να έχουν λάβει τη δέουσα εξου
σιοδότηση ασφαλείας ή άλλη κατάλληλη εξουσιοδότηση
βάσει των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εθνικές νομο
θετικές και κανονιστικές διατάξεις·
iv) να σχεδιάζονται τα απαραίτητα προγράμματα ασφαλείας
ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαρροής ή απώλειας
ΔΠΕΕ·
v) τα θέματα ασφαλείας σχετικά με την προστασία των ΔΠΕΕ
να συντονίζονται με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπερι
λαμβανομένων των αναφερομένων στην παρούσα οδηγία, και
vi) να δίνονται απαντήσεις στις κατάλληλες αιτήσεις ελέγχου
ασφαλείας από τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της ΕΕ
που έχουν ιδρυθεί δυνάμει του τίτλου V κεφάλαιο 2 της
συνθήκης ΕΕ, τις Europol και Eurojust, καθώς και από
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων που αναλαμβάνονται δυνά
μει του τίτλου V κεφάλαιο 2 της συνθήκης ΕΕ και από τους
ΕΕΕΕ και τις ομάδες τους·
οι ΕΑΑ απαριθμούνται στο προσάρτημα Γ·
β) να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους παρέχουν πληρο
φορίες και συμβουλές στις κυβερνήσεις τους και, μέσω αυτών,
στο Συμβούλιο σχετικά με τη φύση των απειλών κατά της
ασφάλειας των ΔΠΕΕ και τα μέσα προστασίας από αυτές.
Άρθρο 16
Επιτροπή Ασφαλείας
1.
Συγκροτείται Επιτροπή Ασφαλείας. Εξετάζει και αξιολογεί
κάθε θέμα ασφαλείας εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας
απόφασης και υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο, κατά περί
πτωση.

α) να ορίσουν μια ΕΑΑ αρμόδια για τις ρυθμίσεις ασφαλείας σχε
τικά με την προστασία των ΔΠΕΕ, ώστε:

2.
Η Επιτροπή Ασφαλείας αποτελείται από αντιπροσώπους των
ΕΑΑ των κρατών μελών και στις συνεδριάσεις της συμμετέχει αντι
πρόσωπος της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης. Προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα ή από τον ορι
σθέντα αντιπρόσωπό του. Συνέρχεται δε σύμφωνα με τις οδηγίες
του Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα ή
μιας ΕΑΑ.

i) οι ΔΠΕΕ που ευρίσκονται στην κατοχή εθνικών φορέων,
οργανισμών ή υπηρεσιών, δημόσιων ή ιδιωτικών, εντός της
χώρας ή στο εξωτερικό, να προστατεύονται σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση·

Οι αντιπρόσωποι των οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ που έχουν
ιδρυθεί δυνάμει του τίτλου V κεφάλαιο 2 της συνθήκης ΕΕ, καθώς
και οι Europol και Eurojust μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν
όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

3.
Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 3, τα κράτη
μέλη θα πρέπει:

ii) οι ρυθμίσεις ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ να
τυγχάνουν περιοδικής επιθεώρησης·

iii) όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται σε κρατική υπηρεσία ή
από εργολάβο και μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις
πληροφορίες με διαβάθμιση τουλάχιστον CONFIDENTIEL

3.
Η Επιτροπή Ασφαλείας οργανώνει τις δραστηριότητές της
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να υποβάλλει συστάσεις για ειδικούς
τομείς ασφαλείας. Καθιερώνει υποομάδα εμπειρογνωμόνων για
θέματα IA και άλλες υποομάδες εμπειρογνωμόνων κατά περίπτωση.
Ορίζει τα καθήκοντα αυτών των υποομάδων και οι εμπειρογνώμονες
της υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, τυχόν συστά
σεων προς το Συμβούλιο.
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Άρθρο 17

Άρθρο 18

Αντικατάσταση της προηγούμενης απόφασης

Έναρξη ισχύος

1.
Η παρούσα απόφαση καταργεί και αντικαθιστά την απόφαση
2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την
έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσί
ευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2011.

2.
Όλες οι ΔΠΕΕ που διαβαθμίζονται σύμφωνα με την απόφαση
2001/264/ΕΚ εξακολουθούν να προστατεύονται σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης.

(1) ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
VÖLNER P.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ασφάλεια προσωπικού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Φυσική ασφάλεια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Προστασία των ΔΠΕΕ που αποτελούν αντικείμενο χειρισμού σε CIS
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Βιομηχανική ασφάλεια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το παρόν παράρτημα περιέχει διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 7. Παραθέτει ιδίως τα κριτήρια προκειμένου να
καθορισθεί αν, λαμβάνοντας υπόψη τη νομιμοφροσύνη, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία συγκεκριμένου προσώπου, είναι
δυνατόν να του επιτραπεί η πρόσβαση σε ΔΠΕΕ, καθώς και τις διερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες που ακολουθούνται
εν προκειμένω.
2. Σε ολόκληρο το παρόν παράρτημα, εκτός από τα σημεία όπου γίνεται διάκριση, ο όρος «εξουσιοδότηση ασφαλείας
προσωπικού» αναφέρεται σε εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας προσωπικού (εθνική ΕΑΠ) ή/και σε εξουσιοδότηση ασφαλείας
προσωπικού της ΕΕ (ΕΑΠ ΕΕ) όπως καθορίζεται στο προσάρτημα Α.
ΙΙ.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΠΕΕ

3. Ένα πρόσωπο μπορεί να λάβει άδεια πρόσβασης σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
ή υψηλότερη μόνο εφόσον:
α) έχει προσδιορισθεί η ανάγκη γνώσης του·
β) του έχει χορηγηθεί ΕΑΠ αντίστοιχου επιπέδου ή έχει λάβει άλλη δέουσα εξουσιοδότηση βάσει των καθηκόντων του,
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·
γ) έχει ενημερωθεί για τους κανόνες και τις διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ και έχει αναγνωρίσει τις
ευθύνες του όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών αυτών.
4. Κάθε κράτος μέλος και η ΓΓΣ προσδιορίζουν τις θέσεις στο πλαίσιο της δομής τους που απαιτούν πρόσβαση σε πληρο
φορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη και, ως εκ τούτου, απαιτούν ΕΑΠ του
αντίστοιχου επιπέδου.
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
5. Αφού παραλάβουν δεόντως εξουσιοδοτημένη αίτηση, οι ΕΑΑ ή άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν την ευθύνη για την
εξασφάλιση της διεξαγωγής ερευνών ασφαλείας επί των υπηκόων τους οι οποίοι ζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες με
διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη. Οι προδιαγραφές της έρευνας είναι σύμφωνες με τις
εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
6. Εάν ο ενδιαφερόμενος κατοικεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή τρίτου κράτους, οι αρμόδιες εθνικές αρχές ζητούν τη
συνδρομή της αρμόδιας αρχής του κράτους κατοικίας σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τα
κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται στη διεξαγωγή των ερευνών ασφαλείας σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.
7. Όπου επιτρέπεται βάσει των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, οι ΕΑΑ ή άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές
μπορούν να διεξάγουν έρευνες ασφαλείας επί προσώπων που δεν είναι υπήκοοι του οικείου κράτους και που ζητούν
πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη. Οι προδιαγραφές της
έρευνας είναι σύμφωνες με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Κριτήρια έρευνας ασφαλείας
8. Η νομιμοφροσύνη, η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία ενός προσώπου για τους σκοπούς της χορήγησης ΕΑΠ για την
πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη ελέγχονται με έρευνα
ασφαλείας. Η αρμόδια εθνική αρχή προβαίνει σε γενική αξιολόγηση βάσει των πορισμάτων της εν λόγω έρευνας ασφαλείας.
Ένα και μόνο δυσμενές πόρισμα δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη λόγο άρνησης της χορήγησης ΕΑΠ. Τα κυριότερα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται προς τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνουν, στον βαθμό που είναι δυνατόν βάσει των εθνικών νομοθετικών
και κανονιστικών διατάξεων, εξέταση του αν ο ενδιαφερόμενος:
α) έχει διαπράξει ή αποπειραθεί να διαπράξει, συνωμοτήσει με άλλον ή βοηθήσει και υποκινήσει άλλον να διαπράξει πράξη
κατασκοπείας, τρομοκρατίας, δολιοφθοράς, προδοσίας ή στάσης·
β) είναι ή υπήρξε συνεργάτης κατασκόπων, τρομοκρατών, δολιοφθορέων, ή προσώπων για τα οποία υπάρχουν σχετικές
εύλογες υπόνοιες ή συνεργάτης εκπροσώπων οργανισμών ή ξένων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηρεσιών
πληροφοριών, που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια της ΕΕ ή/και κρατών μελών, εκτός εάν οι συνεργασίες αυτές
είχαν επιτραπεί στα πλαίσια επισήμων καθηκόντων·
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γ) είναι ή υπήρξε μέλος οργάνωσης η οποία με βίαια, ανατρεπτικά ή άλλα παράνομα μέσα επιδιώκει μεταξύ άλλων την
ανατροπή της κυβέρνησης κράτους μέλους, την αλλαγή της συνταγματικής τάξης κράτους μέλους ή τη μεταβολή της
μορφής ή των πολιτικών της κυβέρνησής του·
δ) είναι ή υπήρξε υποστηρικτής οργάνωσης που περιγράφεται στο στοιχείο γ) ή συνδέεται ή συνδεόταν στενά με μέλη
τέτοιων οργανώσεων·
ε) έχει εσκεμμένα αποκρύψει ή παραστήσει ψευδώς ή παραποιήσει σημαντικές πληροφορίες, ιδίως για θέματα ασφαλείας, ή
έχει εσκεμμένα δηλώσει ψευδή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ασφαλείας προσωπικού, ή κατά τη
διάρκεια συνέντευξης ασφαλείας·
στ) έχει καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα ποινικά αδικήματα·
ζ) έχει ιστορικό αλκοολισμού, χρήσης παράνομων ναρκωτικών ουσιών και/ή κατάχρησης νόμιμων ουσιών·
η) επιδεικνύει ή έχει επιδείξει διαγωγή που μπορεί να εκθέσει το άτομο αυτό σε κίνδυνο εκβιασμού ή άσκησης πιέσεων·
θ) έχει επιδείξει με έργα ή λόγια ανεντιμότητα, έλλειψη νομιμοφροσύνης, αναξιοπιστία ή αφερεγγυότητα·
ι)

έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις κανονισμών ασφαλείας, ή έχει επιχειρήσει, ή και πραγματοποι
ήσει, μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες σε σχέση με συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών·

κ) μπορεί να είναι εκτεθειμένος σε πιέσεις (λ.χ. επειδή διαθέτει μία ή περισσότερες ιθαγένειες εκτός ΕΕ ή μέσω συγγενών ή
στενών συνεργατών οι οποίοι ενδέχεται να είναι ευάλωτοι έναντι ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, τρομοκρατικών ομάδων
ή άλλων ανατρεπτικών οργανώσεων ή ατόμων οι σκοποί των οποίων μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα
ασφαλείας της ΕΕ ή/και κρατών μελών).
9. Ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, το οικονομικό υπόβαθρο και
το ιατρικό ιστορικό ενός ατόμου μπορούν επίσης να θεωρηθούν ότι έχουν σημασία στο πλαίσιο της έρευνας ασφαλείας.
10. Ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ο χαρακτήρας, η συμπε
ριφορά και η οικονομική κατάσταση συζύγου, συγκατοίκου ή στενού συγγενούς μπορούν επίσης να θεωρηθούν ότι έχουν
σημασία στο πλαίσιο της έρευνας ασφαλείας.
Απαιτήσεις έρευνας για την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ
Αρχική χορήγηση ΕΑΠ
11. Η αρχική ΕΑΠ για πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και SECRET UE/EU
SECRET βασίζεται σε έρευνα ασφαλείας που καλύπτει τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, ή το διάστημα αφότου ο
ενδιαφερόμενος έκλεισε τα 18, εφόσον είναι συντομότερο, και η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) τη συμπλήρωση εθνικού ερωτηματολογίου ασφαλείας προσωπικού για το επίπεδο των ΔΠΕΕ στο οποίο μπορεί να ζητεί
πρόσβαση το άτομο· αφού συμπληρωθεί, το εν λόγω ερωτηματολόγιο διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή ασφαλείας·
β) έλεγχο ταυτότητας/ιθαγένειας/εθνικότητας — επαληθεύονται η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης του ατόμου και
εξακριβώνεται η ταυτότητά του. Ελέγχεται η κατάστασή του ως προς την ιθαγένειά του ή/και την εθνικότητά του,
σημερινή και παλαιότερη, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του ενδεχομένου να είναι το άτομο αυτό ευάλωτο σε
πιέσεις από ξένες πηγές, για παράδειγμα λόγω προηγούμενης διαμονής του ή προηγούμενων σχέσεών του, και
γ) έλεγχο εθνικών και τοπικών αρχείων — ελέγχονται τα εθνικά αρχεία ασφαλείας και τα κεντρικά ποινικά μητρώα, όταν
υπάρχουν, ή/και άλλα συγκρίσιμα κρατικά ή αστυνομικά αρχεία· ελέγχονται επίσης τα αρχεία των αρχών επιβολής του
νόμου που διαθέτουν νομική δικαιοδοσία στους τόπους όπου έχει διαμείνει ή εργασθεί το πρόσωπο.
12. Η αρχική ΕΑΠ για πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET βασίζεται σε έρευνα
ασφαλείας που καλύπτει τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ή το διάστημα αφότου ο ενδιαφερόμενος έκλεισε τα 18,
εφόσον είναι συντομότερο. Όταν διεξάγονται συνεντεύξεις κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο ε), οι έρευνες οφείλουν να
καλύπτουν τουλάχιστον την τελευταία επταετία ή το διάστημα αφότου ο ενδιαφερόμενος έκλεισε τα 18, εφόσον είναι
συντομότερο. Πέραν των κριτηρίων της ανωτέρω παραγράφου 8, διερευνώνται και τα ακόλουθα στοιχεία προτού χορηγηθεί
ΕΑΠ TRES SECRET UE/EU TOP SECRΕΤ· μπορούν επίσης να διερευνώνται και προτού χορηγηθεί ΕΑΠ CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET, εφόσον το απαιτούν οι εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις:
α) οικονομική κατάσταση — ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά του ατόμου, προκειμένου να εκτιμηθεί αν θα
ήταν ευάλωτος σε πιέσεις από το εσωτερικό ή το εξωτερικό λόγω σοβαρών οικονομικών δυσχερειών ή να αποκαλυφθεί
τυχόν ανεξήγητη ευμάρεια·
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β) μόρφωση — ζητούνται πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της εκπαίδευσης του ατόμου σε σχολεία, πανεπιστήμια και
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία φοίτησε μετά τα 18, ή επί όποιο χρονικό διάστημα κρίνει πρέπον η διερευνώσα
αρχή·
γ) απασχόληση — ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή και παλαιότερη απασχόληση, βάσει πηγών όπως
βιβλιάρια εργασίας, εκθέσεις απόδοσης ή κρίσης και επαφών με εργοδότες και προϊσταμένους·
δ) στρατιωτική θητεία — όταν συντρέχει περίπτωση, ελέγχεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του ατόμου
και ο τρόπος απόλυσής του, και
ε) συνεντεύξεις — εφόσον προβλέπονται και επιτρέπονται σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς — πραγ
ματοποιείται μία ή περισσότερες συνεντεύξεις με τον ενδιαφερόμενο· συνεντεύξεις διενεργούνται επίσης με άλλα πρόσωπα
που είναι σε θέση να εκφέρουν αμερόληπτη γνώμη για το παρελθόν, τις δραστηριότητες, τη νομιμοφροσύνη, τη
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του ατόμου· όταν είθισται σύμφωνα με την εθνική πρακτική να ζητείται από το
υποκείμενο της έρευνας να υποδεικνύει άλλα άτομα για συστάσεις, διεξάγονται συνεντεύξεις και με αυτά, εκτός αν
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για το αντίθετο.
13. Εφόσον είναι απαραίτητο και σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, μπορούν να διεξάγονται
επιπλέον έρευνες ώστε να μελετηθούν όλες οι διαθέσιμες σχετικές με το άτομο πληροφορίες και να επιβεβαιωθούν ή να
διαψευσθούν τα δυσμενή στοιχεία.
Ανανέωση των ΕΑΠ
14. Μετά την αρχική ΕΑΠ και υπό τον όρο ότι το άτομο εξακολουθεί αδιαλείπτως να εργάζεται για λογαριασμό κρατικής
υπηρεσίας ή στη ΓΓΣ και εξακολουθεί να έχει ανάγκη πρόσβασης σε ΔΠΕΕ, η ΕΑΠ επανεξετάζεται με σκοπό την ανανέωση
κατόπιν χρονικού διαστήματος το πολύ πενταετίας στην περίπτωση διαβάθμισης TRES SECRET UE/EU TOP SECRET και
δεκαετίας στην περίπτωση διαβαθμίσεων SECRET UE/EU SECRET και CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, με ισχύ
από την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος της τελευταίας έρευνας ασφαλείας στην οποία βασίστηκε. Όλες οι
έρευνες ασφαλείας για την ανανέωση της ΕΑΠ καλύπτουν το διάστημα που διέρρευσε από την προηγούμενη παρόμοια
έρευνα.
15. Για την ανανέωση των ΕΑΠ, διερευνώνται τα στοιχεία που περιγράφονται στις παραγράφους 11 και 12.
16. Οι αιτήσεις ανανέωσης υποβάλλονται εγκαίρως λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα που απαιτείται για έρευνες ασφαλείας.
Ωστόσο, όταν η αρμόδια ΕΑΑ ή άλλη αρμόδια εθνική αρχή έχει λάβει τη σχετική αίτηση ανανέωσης και το αντίστοιχο
ερωτηματολόγιο ασφαλείας προσωπικού πριν από τη λήξη μιας ΕΑΠ και η απαραίτητη έρευνα ασφαλείας δεν έχει ολο
κληρωθεί, η αρμόδια εθνική αρχή δύναται, εφόσον το επιτρέπουν οι εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, να
παρατείνει την ισχύ της τρέχουσας ΕΑΠ για διάστημα έως 12 μηνών. Εάν, στο τέλος αυτού του νέου δωδεκάμηνου
διαστήματος, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η έρευνα ασφαλείας, ανατίθενται στο άτομο μόνο καθήκοντα που δεν απαιτούν
ΕΑΠ.
Διαδικασίες ΕΑΠ στη ΓΓΣ
17. Όσον αφορά τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της ΓΓΣ, η Αρχή Ασφαλείας της ΓΓΣ διαβιβάζει το συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο ασφαλείας προσωπικού στην ΕΑΑ του κράτους μέλους του οποίου το άτομο έχει την ιθαγένεια, αιτούμενη
να διεξαχθεί έρευνα ασφαλείας για το επίπεδο των ΔΠΕΕ στο οποίο το άτομο θα ζητήσει πρόσβαση.
18. Όταν πληροφορίες σημαντικές για έρευνα ασφαλείας γίνονται γνωστές στη ΓΓΣ σχετικά με πρόσωπο που έχει υποβάλει
αίτηση ΕΑΠ ΕΕ, η ΓΓΣ, ενεργώντας σύμφωνα με τους οικείους κανόνες και κανονισμούς, ειδοποιεί σχετικά την αρμόδια ΕΑΑ.
19. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας ασφαλείας, η αρμόδια ΕΑΑ κοινοποιεί στην Αρχή Ασφαλείας της ΓΓΣ τα αποτελέσματα
της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο αλληλογραφίας που έχει ορίσει η Επιτροπή Ασφαλείας.
α) Όταν η έρευνα ασφαλείας καταλήγει στη διαβεβαίωση ότι δεν είναι γνωστό τίποτε αρνητικό που θα έθετε υπό αμφι
σβήτηση τη νομιμοφροσύνη, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του προσώπου, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή
της ΓΓΣ μπορεί να χορηγήσει ΕΑΠ ΕΕ στον ενδιαφερόμενο και να επιτρέψει την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ έως το αντίστοιχο
επίπεδο και έως συγκεκριμένη ημερομηνία.
β) Όταν η έρευνα ασφαλείας δεν καταλήγει σε αυτή τη διαβεβαίωση, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή της ΓΓΣ
ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει ακρόαση από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή. Η
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δύναται να ζητήσει από την αρμόδια ΕΑΑ οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις
μπορεί να της δώσει σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Εάν επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, δεν
χορηγείται ΕΑΠ ΕΕ.
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20. Η έρευνα ασφαλείας μαζί με τα πορίσματά της υπόκειται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν εν
προκειμένω στο οικείο κράτος μέλος, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την άσκηση προσφυγών. Κατά των αποφά
σεων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής της ΓΓΣ μπορούν να ασκηθούν προσφυγές σύμφωνα με τον κανονισμό
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού
προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1).
21. Η διαβεβαίωση στην οποία βασίζεται η ΕΑΠ ΕΕ, εφόσον διατηρεί την ισχύ της, καλύπτει την ανάθεση οιουδήποτε
καθήκοντος στον ενδιαφερόμενο εντός της ΓΓΣ ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
22. Αν η περίοδος υπηρεσίας του ατόμου δεν αρχίσει εντός 12 μηνών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της έρευνας
ασφαλείας στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή της ΓΓΣ ή αν υπάρξει διακοπή 12 μηνών στην υπηρεσία του, κατά το
οποίο διάστημα δεν έχει υπηρετήσει στη ΓΓΣ ή σε θέση της κρατικής διοίκησης κράτους μέλους, το αποτέλεσμα παραπέμ
πεται στη σχετική ΕΕΑ προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι εξακολουθεί να ισχύει.
23. Όταν η ΓΓΣ λάβει γνώση της ύπαρξης κινδύνου κατά της ασφάλειας εκ μέρους προσώπου που κατέχει έγκυρη ΕΑΠ ΕΕ, η
ΓΓΣ, ενεργώντας σύμφωνα με τους οικείους κανόνες και κανονισμούς, ειδοποιεί σχετικά την αρμόδια ΕΑΑ. Όταν μια ΕΑΑ
κοινοποιεί στη ΓΓΣ την ανάκληση της διαβεβαίωσης που δόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 19 στοιχείο α) για πρόσωπο
που κατέχει έγκυρη ΕΑΠ ΕΕ, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή της ΓΓΣ μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση
μπορεί να παράσχει η ΕΑΑ σύμφωνα με τις οικείες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι
δυσμενείς πληροφορίες, η ΕΑΠ ΕΕ ανακαλείται και απαγορεύεται η πρόσβαση του εν λόγω προσώπου σε ΔΠΕΕ και σε θέσεις
όπου είναι δυνατή αυτή η πρόσβαση ή όπου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.
24. Κάθε απόφαση ανάκλησης ΕΑΠ ΕΕ από υπάλληλο ή μέλος του λοιπού προσωπικού της ΓΓΣ καθώς και, εάν είναι σκόπιμο, οι
σχετικοί λόγοι κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει ακρόαση από τη αρμόδια για τους
διορισμούς αρχή. Οι πληροφορίες που παρέχει η ΕΑΑ υπόκεινται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν
εν προκειμένω στο οικείο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την άσκηση προσφυγών. Κατά των
αποφάσεων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής της ΓΓΣ μπορούν να ασκηθούν προσφυγές σύμφωνα με τον κανονισμό
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού
προσωπικού των Κοινοτήτων αυτών.
25. Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες που είναι αποσπασμένοι στη ΓΓΣ σε θέση που απαιτεί ΕΑΠ ΕΕ επιδεικνύουν έγκυρη εθνική ΕΑΠ
για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ στην Αρχή Ασφαλείας της ΓΓΣ προτού αναλάβουν καθήκοντα.
Αρχεία ΕΑΠ
26. Κάθε κράτος μέλος και η ΓΓΣ τηρούν αρχεία των εθνικών ΕΑΠ και των ΕΑΠ ΕΕ, αντιστοίχως, οι οποίες χορηγούνται σε
άτομα για την πρόσβασή τους σε ΔΠΕΕ. Τα αρχεία αυτά περιέχουν τουλάχιστον το επίπεδο των ΔΠΕΕ για το οποίο
χορηγείται πρόσβαση στον ενδιαφερόμενο (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη), την ημερομηνία
χορήγησης της ΕΑΠ και τη διάρκεια ισχύος της.
27. Η αρμόδια αρχή ασφαλείας μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό εξουσιοδότησης ασφαλείας προσωπικού (ΠΕΑΠ), στο οποίο
αναφέρονται το επίπεδο ΔΠΕΕ για το οποίο δικαιούται πρόσβαση το συγκεκριμένο άτομο (CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL ή υψηλότερη), η ημερομηνία ισχύος του σχετικού πιστοποιητικού εθνικής ΕΑΠ για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ
ή ΕΑΠ ΕΕ και η ημερομηνία λήξης του ίδιου του πιστοποιητικού.
Εξαιρέσεις από την απαίτηση ΕΑΠ
28. Η πρόσβαση προσώπων, δεόντως εξουσιοδοτημένων λόγω των καθηκόντων τους, σε ΔΠΕΕ στα κράτη μέλη ρυθμίζεται
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· τα εν λόγω άτομα ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις
ασφαλείας που υπέχουν όσον αφορά την προστασία των ΔΠΕΕ.
IV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
29. Όλα τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί ΕΑΠ δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν κατανοήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά
την προστασία των ΔΠΕΕ και τις συνέπειες εάν διαρρεύσουν οι ΔΠΕΕ. Τηρείται αρχείο αυτών των γραπτών δηλώσεων στο
κράτος μέλος και στη ΓΓΣ, κατά περίπτωση.
30. Όλα τα πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ή να τις χειρίζονται πρέπει να ευαισθητοποιούνται από
την αρχή, και κατά διαστήματα να ενημερώνονται σχετικά με τις απειλές για την ασφάλεια και οφείλουν να αναφέρουν
αμέσως στις αρμόδιες αρχές ασφαλείας κάθε προσπάθεια προσέγγισής τους ή δραστηριότητα την οποία θεωρούν ύποπτη ή
ασυνήθιστη.
31. Όλα τα πρόσωπα που παύουν να απασχολούνται σε καθήκοντα τα οποία απαιτούν πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ευαισθητοποιούνται
για τις υποχρεώσεις τους, και εφόσον απαιτείται τις αναγνωρίζουν και γραπτώς, όσον αφορά τη συνεχή προστασία των
ΔΠΕΕ.
(1) ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.
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V. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
32. Εφόσον επιτρέπεται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, η εξουσιοδότηση ασφαλείας προσωπικού
από αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους για πρόσβαση σε εθνικές διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορεί να επιτρέπει
προσωρινά, έως ότου χορηγηθεί εθνική ΕΑΠ για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ, την πρόσβαση εθνικών υπαλλήλων σε ΔΠΕΕ έως
το αντίστοιχο επίπεδο που καθορίζεται στον πίνακα αντιστοιχίας του Προσαρτήματος Β, εφόσον η προσωρινή αυτή
πρόσβαση είναι αναγκαία για τα συμφέροντα της ΕΕ. Οι ΕΑΑ ενημερώνουν την Επιτροπή Ασφαλείας σε περίπτωση που
οι εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις δεν επιτρέπουν αυτή την προσωρινή πρόσβαση σε ΔΠΕΕ.
33. Για λόγους επείγοντος, όταν δικαιολογείται δεόντως από το συμφέρον της υπηρεσίας και εν αναμονή της ολοκλήρωσης
πλήρους έρευνας ασφαλείας, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή της ΓΓΣ δύναται, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΑΑ του
κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος το εν λόγω πρόσωπο και ανάλογα με το αποτέλεσμα των προκαταρκτικών
ελέγχων σχετικά με το αν είναι γνωστή κάποια αρνητική πληροφορία, να χορηγήσει προσωρινή εξουσιοδότηση στους
υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της ΓΓΣ προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ΔΠΕΕ για συγκεκριμένο καθήκον.
Αυτές οι προσωρινές εξουσιοδοτήσεις ισχύουν για διάστημα όχι ανώτερο του εξαμήνου και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση
σε πληροφορίες με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET. Όλα τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί προσωρινή
εξουσιοδότηση δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν κατανοήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία των ΔΠΕΕ και
τις συνέπειες σε περίπτωση διαρροής ΔΠΕΕ. Η ΓΓΣ τηρεί αρχείο των γραπτών αυτών δηλώσεων.
34. Όταν ένα άτομο πρόκειται να τοποθετηθεί σε θέση η οποία απαιτεί ΕΑΠ επιπέδου κατά μία βαθμίδα υψηλότερου από αυτή
την οποία διαθέτει, τοποθετείται προσωρινά στην εν λόγω θέση υπό τους ακόλουθους όρους:
α) η επιτακτική ανάγκη πρόσβασης σε ΔΠΕΕ ανωτέρου επιπέδου αιτιολογείται γραπτώς από τον προϊστάμενο του προσώ
που·
β) η πρόσβαση περιορίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία των ΔΠΕΕ τα οποία απαιτούνται προς εκτέλεση του ανατεθειμένου
έργου·
γ) το πρόσωπο διαθέτει έγκυρη εθνική ΕΑΠ ή ΕΑΠ ΕΕ·
δ) έχουν αναληφθεί ενέργειες για τη χορήγηση εξουσιοδότησης για το επίπεδο που απαιτείται για τη συγκεκριμένη θέση·
ε) έχει ελεγχθεί ικανοποιητικά από την αρμόδια αρχή ότι το πρόσωπο δεν έχει υποπέσει σε σοβαρή ή επανειλημμένη
παράβαση των κανονισμών ασφαλείας·
στ) η τοποθέτηση του προσώπου εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, και
ζ) στην αρμόδια γραμματεία ή υπογραμματεία φυλάσσεται η έκτακτη αυτή εξουσιοδότηση, μαζί με περιγραφή των
πληροφοριών για τις οποίες εγκρίθηκε η πρόσβαση.
35. Η ανωτέρω διαδικασία χρησιμοποιείται για μία και μόνη πρόσβαση σε ΔΠΕΕ επιπέδου κατά μία βαθμίδα υψηλότερου από
αυτό για το οποίο το πρόσωπο έχει λάβει εξουσιοδότηση ασφαλείας. Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή δεν πρέπει να είναι
επαναλαμβανόμενη.
36. Σε πολύ εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αποστολές σε εχθρικό περιβάλλον ή σε περιόδους αυξανόμενης διεθνούς έντασης,
εφόσον αυτό απαιτείται λόγω έκτακτων μέτρων, ιδίως προκειμένου να σωθούν ζωές, τα κράτη μέλη και ο Γενικός Γραμ
ματέας μπορούν να επιτρέπουν, ει δυνατόν γραπτώς, την πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET ατόμων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ΕΑΠ, υπό τον όρο ότι η έγκριση
αυτή είναι απολύτως αναγκαία και ότι δεν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη νομιμοφροσύνη, τη φερεγγυότητα και
την αξιοπιστία των συγκεκριμένων προσώπων. H έκτακτη αυτή εξουσιοδότηση φυλάσσεται σε αρχείο, μαζί με περιγραφή των
πληροφοριών για τις οποίες εγκρίθηκε πρόσβαση.
37. Στην περίπτωση πληροφοριών με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, η εν λόγω έκτακτη πρόσβαση περιο
ρίζεται στους υπηκόους ΕΕ στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια πρόσβασης είτε στο αντίστοιχο εθνικό επίπεδο του TRES
SECRET UE/EU TOP SECRET είτε σε πληροφορίες με διαβάθμιση SECRET UE/EU SECRET.
38. Η Επιτροπή Ασφαλείας ενημερώνεται για τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η διαδικασία των παραγράφων 36
και 37.
39. Όταν οι εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κράτους μέλους προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για τις
προσωρινές εξουσιοδοτήσεις, προσωρινές τοποθετήσεις, τη μία και μόνη πρόσβαση ή την έκτακτη πρόσβαση προσώπων
σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι διαδικασίες του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται μόνο εντός των ορίων των οικείων
εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
40. Η Επιτροπή Ασφαλείας είναι αποδέκτης ετήσιας έκθεσης για τη χρησιμοποίηση των διαδικασιών που απαριθμούνται στο
παρόν μέρος.
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VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
41. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 28, τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις του
Συμβουλίου ή προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου κατά τις οποίες συζητούνται πληροφορίες με διαβάθμιση
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη μπορούν να το πράξουν μόνο έπειτα από επιβεβαίωση του επιπέδου
ΕΑΠ που διαθέτουν. Προκειμένου περί αντιπροσώπων, ένα ΠΕΑΠ ή άλλο αποδεικτικό ΕΑΠ διαβιβάζεται στο Γραφείο
Ασφαλείας της ΓΓΣ από τις αρμόδιες αρχές ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παραδίδεται από τον ίδιο τον αντιπρόσωπο.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιείται ενοποιημένος κατάλογος ονομάτων, όπου αναγράφεται το σχετικό
αποδεικτικό ΕΑΠ.
42. Όταν η εθνική ΕΑΠ για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ανακαλείται για λόγους ασφαλείας από πρόσωπο του οποίου τα καθήκοντα
απαιτούν συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου ή προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, η αρμόδια αρχή
ενημερώνει σχετικά τη ΓΓΣ.
VΙΙ. ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΠΕΕ
43. Όταν πρόσωπα πρόκειται να απασχοληθούν υπό περιστάσεις υπό τις οποίες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με
διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, λαμβάνουν την προσήκουσα εξουσιοδότηση ασφαλείας
ή συνοδεύονται συνεχώς.
44. Οι ταχυμεταφορείς, οι φύλακες και οι συνοδοί λαμβάνουν εξουσιοδότηση ασφαλείας του αντίστοιχου επιπέδου ή άλλη
ανάλογη έρευνα σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες ασφαλείας
για την προστασία των ΔΠΕΕ και λαμβάνουν οδηγίες για την υποχρέωσή τους να προστατεύουν τις πληροφορίες στην
κατοχή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το παρόν παράρτημα περιέχει διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 8. Ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη φυσική
ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των κτιρίων, των γραφείων και άλλων χώρων όπου γίνεται χειρισμός και αποθήκευση ΔΠΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των χώρων που στεγάζουν CIS.
2. Τα μέτρα φυσικής ασφάλειας προορίζονται για να αποτρέπουν την άνευ εξουσιοδότησης πρόσβαση σε ΔΠΕΕ με τους εξής
τρόπους:
α) εξασφαλίζοντας ότι οι ΔΠΕΕ διεκπεραιώνονται και αποθηκεύονται με κατάλληλο τρόπο·
β) επιτρέποντας το διαχωρισμό του προσωπικού όσον αφορά την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ βάσει της ανάγκης γνώσης και, εφόσον
απαιτείται, του ελέγχου ασφαλείας τους·
γ) αποτρέποντας, παρεμποδίζοντας και ανιχνεύοντας τις μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες, και
δ) απαγορεύοντας ή καθυστερώντας τη λαθραία ή βίαιη είσοδο αναρμοδίων.
ΙΙ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3. Τα μέτρα φυσικής ασφαλείας επιλέγονται βάσει αξιολόγησης κινδύνου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές. Τόσο η ΓΓΣ όσο
και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαδικασία διαχείρισης κινδύνων για την προστασία των ΔΠΕΕ στους χώρους τους προκει
μένου να εξασφαλίσουν την παροχή ανάλογου επίπεδου φυσικής προστασίας κατά του εκτιμώμενου κινδύνου. Κατά τη
διαδικασία διαχείρισης κινδύνων συνεκτιμώνται όλοι οι σχετικοί παράγοντες και ειδικότερα:
α) το επίπεδο διαβάθμισης των ΔΠΕΕ·
β) η μορφή και η ποσότητα των ΔΠΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες ποσότητες ή η συγκέντρωση ΔΠΕΕ ενδέχεται να
απαιτούν την εφαρμογή αυστηρότερων προστατευτικών μέτρων·
γ) ο περιβάλλων χώρος και η δομή των κτιρίων ή των χώρων στέγασης των ΔΠΕΕ, και
δ) η εκτιμώμενη απειλή από μυστικές υπηρεσίες στο στόχαστρο των οποίων ευρίσκονται η ΕΕ ή τα κράτη μέλη και η απειλή
δολιοφθοράς, τρομοκρατικών, ανατρεπτικών ή άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.
4. Η αρμόδια αρχή ασφαλείας, εφαρμόζοντας την έννοια της προστασίας εις βάθος, καθορίζει το δέοντα εφαρμοστέο συνδυα
σμό μέτρων φυσικής ασφαλείας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α) περιμετρικός φράκτης: φυσικό εμπόδιο που προστατεύει τα όρια ενός χώρου που χρήζει προστασίας·
β) συστήματα ανίχνευσης εισβολών (IDS): το IDS μπορεί να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας
ενός περιμετρικού φράκτη ή σε αίθουσες και κτίρια αντί του προσωπικού ασφαλείας ή προς επικουρία του·
γ) έλεγχος εισόδου: ο έλεγχος εισόδου μπορεί να ασκείται σε τοποθεσία, κτίριο ή κτίρια ευρισκόμενα σε μια τοποθεσία, ή
σε χώρους και αίθουσες εντός ενός κτιρίου· ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται με ηλεκτρονικά ή ηλεκτρομηχανικά μέσα,
από προσωπικό ασφαλείας ή/και υπάλληλο υποδοχής ή/και άλλα φυσικά μέσα·
δ) προσωπικό ασφαλείας: εκπαιδευμένο και εποπτευόμενο προσωπικό ασφαλείας με την προσήκουσα εξουσιοδότηση
ασφαλείας μπορεί να προσλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, για την παρεμπόδιση ατόμων που σχεδιάζουν μυστική διείσδυση·
ε) κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV): το CCTV μπορεί να χρησιμοποιείται από το προσωπικό ασφαλείας προκειμένου
να ελέγχει περιστατικά και τους συναγερμούς IDS σε μεγάλους χώρους ή σε περιμέτρους·
στ) φωτισμός ασφαλείας: ο φωτισμός ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιείται για την αποτροπή δυνητικών εισβολών, καθώς
και για την παροχή του αναγκαίου φωτισμού για την αποτελεσματική επιτήρηση άμεσα από το προσωπικό ασφαλείας ή
έμμεσα μέσω τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος, και
ζ) κάθε άλλο κατάλληλο φυσικό μέτρο που στοχεύει στην παρεμπόδιση ή ανίχνευση της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων
προσώπων ή την αποτροπή απώλειας ή ζημίας των ΔΠΕΕ.
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5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να διενεργεί έρευνες κατά την είσοδο και έξοδο με σκοπό την αποτροπή μη
εξουσιοδοτημένης εισαγωγής υλικού ή μη εξουσιοδοτημένης αφαίρεσης ΔΠΕΕ από εγκαταστάσεις ή κτίρια.
6. Όταν οι ΔΠΕΕ διατρέχουν κίνδυνο λαθροβλεψίας, έστω και τυχαίας, πρέπει να λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα για την
αποτροπή του κινδύνου.
7. Για τις νέες εγκαταστάσεις, οι προδιαγραφές φυσικής ασφαλείας και οι λειτουργικές προδιαγραφές τους καθορίζονται ως
μέρος του γενικού και κατασκευαστικού σχεδιασμού των εγκαταστάσεων. Για τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, οι
προδιαγραφές φυσικής ασφαλείας εφαρμόζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
ΙΙΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΠΕΕ
8. Κατά την απόκτηση εξοπλισμού (όπως φωριαμών ασφαλείας, μηχανών καταστροφής εγγράφων, κλειδαριών θυρών, ηλε
κτρονικών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, IDS, συστημάτων συναγερμού) για τη φυσική προστασία των ΔΠΕΕ, η αρμόδια
αρχή ασφαλείας μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός να ανταποκρίνεται στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες
απαιτήσεις.
9. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη φυσική προστασία των ΔΠΕΕ ορίζονται σε κατευθυ
ντήριες γραμμές ασφαλείας που εγκρίνονται από την Επιτροπή Ασφαλείας.
10. Τα συστήματα ασφαλείας επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ο εξοπλισμός συντηρείται τακτικά. Στη συντή
ρηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα των επιθεωρήσεων ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός εξακο
λουθεί να λειτουργεί άριστα.
11. Η αποτελεσματικότητα κάθε μέτρου ασφαλείας και ολόκληρου του συστήματος ασφαλείας πρέπει να επαναξιολογείται σε
κάθε επιθεώρηση.
IV. ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
12. Δύο τύποι χώρων που τυγχάνουν φυσικής προστασίας, ή οι εθνικοί αντίστοιχοί τους, καθορίζονται για τη φυσική προστασία
των ΔΠΕΕ:
α) διοικητικοί χώροι, και
β) χώροι ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων των χώρων τεχνικής ασφαλείας).
Στην παρούσα απόφαση, κάθε αναφορά σε διοικητικούς χώρους και χώρους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των χώρων
τεχνικής ασφαλείας, νοείται ως αναφερόμενη και στο εθνικό τους αντίστοιχο.
13. Η αρμόδια αρχή ασφαλείας κρίνει αν ένας χώρος καλύπτει τις προδιαγραφές ώστε να χαρακτηρισθεί διοικητικός χώρος,
χώρος ασφαλείας ή χώρος τεχνικής ασφαλείας.
14. Για τους διοικητικούς χώρους:
α) ορίζεται εμφανώς οριοθετημένη περίμετρος που επιτρέπει τον έλεγχο προσώπων και, ει δυνατόν, οχημάτων·
β) ασυνόδευτη πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα που έχουν δέουσα εξουσιοδότηση της αρμόδιας αρχής, και
γ) όλα τα άλλα πρόσωπα πρέπει να συνοδεύονται συνεχώς ή να υποβάλλονται σε ανάλογους ελέγχους.
15. Για τους χώρους ασφαλείας:
α) ορίζεται εμφανώς καθορισμένη και προστατευμένη περίμετρος στην οποία ελέγχεται κάθε είσοδος και έξοδος μέσω
συστήματος ταυτοτήτων ή αναγνώρισης προσώπων·
β) ασυνόδευτη πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα με προσήκουσα εξουσιοδότηση ασφαλείας και διαθέτουν ειδική
άδεια εισόδου στον χώρο βάσει της ανάγκης γνώσης τους·
γ) όλα τα άλλα πρόσωπα πρέπει να συνοδεύονται συνεχώς ή να υποβάλλονται σε ανάλογους ελέγχους.
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16. Όταν η είσοδος σε χώρο ασφαλείας συνιστά, στην πράξη, άμεση πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες που φυλάσ
σονται στον οικείο χώρο, ισχύουν οι ακόλουθες συμπληρωματικές προϋποθέσεις:
α) αναφέρεται σαφώς το επίπεδο ανώτατης διαβάθμισης ασφαλείας των πληροφοριών που φυλάσσονται συνήθως στον χώρο·
β) όλοι οι επισκέπτες πρέπει να έχουν ειδική άδεια εισόδου στον χώρο, να συνοδεύονται συνεχώς και να έχουν λάβει την
προσήκουσα εξουσιοδότηση ασφαλείας, εκτός εάν ληφθούν μέτρα τα οποία καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ.
17. Οι χώροι ασφαλείας που προστατεύονται από τη λαθρακρόαση χαρακτηρίζονται ως χώροι τεχνικής ασφαλείας. Ισχύουν οι
ακόλουθες συμπληρωματικές προϋποθέσεις:
α) οι χώροι αυτοί φέρουν εξοπλισμό IDS, κλειδώνονται όταν δεν χρησιμοποιούνται και φυλάσσονται όταν χρησιμοποι
ούνται· τα κλειδιά ελέγχονται σύμφωνα με το Μέρος VI·
β) όλα τα πρόσωπα και το υλικό που εισέρχονται σε αυτούς τους χώρους ελέγχονται·
γ) οι χώροι αυτοί υποβάλλονται τακτικά σε φυσικούς και/ή τεχνικούς ελέγχους κατά τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής
ασφαλείας· οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται και ύστερα από κάθε μη εξουσιοδοτημένη είσοδο ή υπόνοια μη
εξουσιοδοτημένης εισόδου, και
δ) οι χώροι αυτοί δεν έχουν μη εξουσιοδοτημένες τηλεπικοινωνιακές γραμμές, μη εξουσιοδοτημένα τηλέφωνα ή άλλες μη
εξουσιοδοτημένες τηλεπικοινωνιακές συσκευές και ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
18. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 στοιχείο δ), προτού χρησιμοποιηθούν σε χώρους όπου διεξάγονται συνεδριάσεις ή
εργασίες που αφορούν πληροφορίες με διαβάθμιση SECRET UE/EU SECRET ή υψηλότερη και σε περιστάσεις όπου η
απειλή για τις ΔΠΕΕ θεωρείται σοβαρή, οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές και ο ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός παντός
είδους εξετάζονται κατ’ αρχάς από την αρμόδια αρχή ασφαλείας για να εξασφαλισθεί ότι δεν είναι δυνατή η μετάδοση
καταληπτών πληροφοριών μέσω του εξοπλισμού αυτού, είτε ακούσια είτε παράνομα, πέραν της περιμέτρου του χώρου
ασφαλείας.
19. Οι χώροι ασφαλείας στους οποίους δεν υπάρχει προσωπικό υπηρεσίας επί 24ώρου βάσεως επιθεωρούνται, εφόσον είναι
σκόπιμο, κατά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας και σε τυχαία διαστήματα εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,
εκτός εάν είναι εξοπλισμένοι με IDS.
20. Χώροι ασφαλείας και χώροι τεχνικής ασφαλείας μπορούν να δημιουργούνται προσωρινά εντός διοικητικού χώρου για τη
διεξαγωγή διαβαθμισμένης συνεδρίασης ή κάθε άλλο παρόμοιο σκοπό.
21. Για κάθε χώρο ασφαλείας εκπονούνται λειτουργικές διαδικασίες ασφαλείας στις οποίες αναφέρονται:
α) το επίπεδο των ΔΠΕΕ οι οποίες υποβάλλονται σε χειρισμό και αποθηκεύονται στον χώρο·
β) τα μέτρα επιτήρησης και προστασίας που πρέπει να τηρούνται·
γ) τα πρόσωπα τα οποία έχουν άδεια ασυνόδευτης πρόσβασης στον χώρο βάσει της ανάγκης γνώσης και του ελέγχου
ασφαλείας τους·
δ) ενδεχομένως, οι διαδικασίες συνοδείας ή προστασίας των ΔΠΕΕ όταν επιτρέπεται σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα η
πρόσβαση στον χώρο·
ε) οποιαδήποτε άλλα σχετικά μέτρα και διαδικασίες.
22. Εντός των χώρων ασφαλείας κατασκευάζονται θωρακισμένες αίθουσες. Οι τοίχοι, τα πατώματα, οι οροφές, τα παράθυρα και
οι θύρες που κλειδώνουν εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ασφαλείας και παρέχουν προστασία ισοδύναμη με φωριαμό
ασφαλείας που έχει εγκριθεί για την αποθήκευση ΔΠΕΕ του ίδιου επιπέδου διαβάθμισης.
V. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΠΕΕ
23. Ο χειρισμός ΔΠΕΕ με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED διεξάγεται:
α) σε χώρο ασφαλείας·
β) σε διοικητικό χώρο, εφόσον οι ΔΠΕΕ προστατεύονται από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων·
γ) εκτός χώρου ασφαλείας ή διοικητικού χώρου, εφόσον ο κάτοχος μεταφέρει τις ΔΠΕΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 28
έως 40 του παραρτήματος ΙΙΙ και έχει αναλάβει να συμμορφώνεται με τα αντισταθμιστικά μέτρα που καθορίζονται στις
οδηγίες ασφαλείας που εκδίδει η αρμόδια αρχή ασφαλείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ΔΠΕΕ προστατεύονται
από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.
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24. Οι ΔΠΕΕ με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED αποθηκεύονται σε κατάλληλα έπιπλα γραφείου με κλειδαριά σε
διοικητικό χώρο ή χώρο ασφαλείας. Μπορούν προσωρινά να αποθηκευθούν εκτός χώρου ασφαλείας ή διοικητικού χώρου,
εφόσον ο κάτοχος έχει αναλάβει να συμμορφώνεται με τα αντισταθμιστικά μέτρα που καθορίζονται στις οδηγίες ασφαλείας
που εκδίδει η αρμόδια αρχή ασφαλείας.
25. Ο χειρισμός ΔΠΕΕ με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET διεξάγετα:
α) σε χώρο ασφαλείας·
β) σε διοικητικό χώρο, εφόσον οι ΔΠΕΕ προστατεύονται από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, ή
γ) εκτός χώρου ασφαλείας ή διοικητικού χώρου, εφόσον ο κάτοχος:
i) μεταφέρει τις ΔΠΕΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 28 έως 40 του παραρτήματος ΙΙΙ·
ii) έχει αναλάβει να συμμορφώνεται με τα αντισταθμιστικά μέτρα που καθορίζονται στις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδει
η αρμόδια αρχή, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι ΔΠΕΕ προστατεύονται από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτη
μένων προσώπων·
iii) διατηρεί ανά πάσα στιγμή τις ΔΠΕΕ υπό τον έλεγχό του, και
iv) σε περίπτωση εγγράφων σε χαρτί, έχει ενημερώσει σχετικά την αρμόδια γραμματεία.
26. Οι ΔΠΕΕ με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET αποθηκεύονται σε χώρο
ασφαλείας εντός φωριαμού ασφαλείας ή θωρακισμένης αίθουσας.
27. Ο χειρισμός ΔΠΕΕ με διαβάθμιση ασφαλείας TRES SECRET UE/EU TOP SECRET διεξάγεται σε χώρο ασφαλείας.
28. Οι ΔΠΕΕ με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET αποθηκεύονται σε χώρο ασφαλείας, στο πλαίσιο μιας εκ των
κατωτέρω προϋποθέσεων:
α) εντός φωριαμού ασφαλείας, σύμφωνα με την παράγραφο 8, με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους συμπλη
ρωματικούς ελέγχους:
i) συνεχή προστασία ή επαλήθευση από προσωπικό ασφαλείας ή προσωπικό υπηρεσίας με τη δέουσα διαβάθμιση·
ii) εγκεκριμένο IDS σε συνδυασμό με προσωπικό ασφαλείας αντιμετώπισης περιστατικών,
ή
β) εντός θωρακισμένης αίθουσας εξοπλισμένης με IDS σε συνδυασμό με προσωπικό ασφαλείας αντιμετώπισης περιστατικών.
29. Στο παράρτημα ΙΙΙ παρατίθενται οι κανόνες που διέπουν τη μεταφορά ΔΠΕΕ εκτός των χώρων φυσικής προστασίας.
VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΠΕΕ
30. Η αρμόδια αρχή ασφαλείας καθορίζει τις διαδικασίες για τη διαχείριση των κλειδιών και των συνδυασμών για τα γραφεία,
τις αίθουσες, τις θωρακισμένες αίθουσες και τους φωριαμούς ασφαλείας. Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν από το
ενδεχόμενο εισόδου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.
31. Οι συνδυασμοί απομνημονεύονται από το μικρότερο δυνατό αριθμό ατόμων που πρέπει να τους γνωρίζουν. Οι συνδυασμοί
των φωριαμών ασφαλείας στους οποίους αποθηκεύονται οι ΔΠΕΕ αλλάζουν:
α) σε κάθε αλλαγή προσωπικού που γνωρίζει το συνδυασμό·
β) όποτε σημειώνεται διαρροή ή υπάρχουν υπόνοιες διαρροής·
γ) όποτε συντηρήθηκε ή επισκευάσθηκε κλειδαριά, και
δ) ανά δωδεκάμηνο τουλάχιστον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το παρόν παράρτημα περιέχει διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 9. Ορίζει τα διοικητικά μέτρα για τον έλεγχο των
ΔΠΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προκειμένου να ενισχυθούν η αποτροπή και η ανίχνευση περιπτώσεων
σκόπιμης ή τυχαίας διαρροής ή απώλειας των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και η ανάκτησή τους.

ΙΙ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ
Διαβαθμίσεις και σημάνσεις

2.

Οι πληροφορίες λαμβάνουν διαβάθμιση όταν απαιτείται προστασία του απόρρητου χαρακτήρα τους.

3.

Ο φορέας προέλευσης των ΔΠΕΕ είναι υπεύθυνος για τον ορισμό του επιπέδου διαβάθμισης ασφαλείας, σύμφωνα με τις
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές διαβάθμισης, και για την αρχική κοινοποίηση των πληροφοριών.

4.

Το επίπεδο διαβάθμισης των ΔΠΕΕ ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και με αναφορά στην πολιτική
ασφαλείας που θα εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.

5.

Η διαβάθμιση ασφαλείας σημαίνεται με σαφή και προσήκοντα τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι ΔΠΕΕ είναι σε έντυπη, προφο
ρική, ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή.

6.

Επί μέρους τμήματα δεδομένου εγγράφου (ήτοι σελίδες, παράγραφοι, τμήματα, παραρτήματα και προσαρτήματα καθώς και
τυχόν συνημμένα έγγραφα) ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικές διαβαθμίσεις και σημαίνονται αναλόγως, καθώς και όταν
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή.

7.

Το γενικό επίπεδο διαβάθμισης ενός εγγράφου ή ενός φακέλου είναι τουλάχιστον τόσο υψηλό όσο το επίπεδο του
στοιχείου του με την υψηλότερη διαβάθμιση. Όταν συγκεντρώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές, το τελικό προϊόν
επανεξετάζεται προκειμένου να καθορισθεί το γενικό του επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας, δεδομένου ότι μπορεί να απαιτεί
υψηλότερη διαβάθμιση από τις συνιστώσες του.

8.

Στο μέτρο του δυνατού, τα έγγραφα που περιέχουν μέρη με διαφορετικά επίπεδα διαβάθμισης διαρθρώνονται κατά τρόπον
ώστε τα μέρη με διαφορετικό επίπεδο διαβάθμισης να προσδιορίζονται και να αποχωρίζονται εύκολα, εφόσον είναι
απαραίτητο.

9.

Η διαβάθμιση επιστολής ή σημειώματος που περιλαμβάνει συνημμένα έγγραφα καθορίζεται στο επίπεδο του υψηλότερα
διαβαθμισμένου συνημμένου εγγράφου. Ο φορέας προέλευσης επισημαίνει σαφώς σε ποιο επίπεδο διαβαθμίζεται όταν
αποχωρισθεί από τα συνημμένα έγγραφα μέσω κατάλληλη σήμανσης, π.χ.:
CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL
Χωρίς το (τα) συνημμένο(-α) έγγραφο(-α) RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
Σημάνσεις

10. Εκτός των σημάνσεων διαβάθμισης ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, οι διαβαθμισμένες πληρο
φορίες ΕΕ είναι δυνατόν να φέρουν πρόσθετες σημάνσεις, όπως:
α) αναγνωριστικό στοιχείο του φορέα προέλευσης·
β) τυχόν προειδοποιήσεις, κωδικές λέξεις ή αρκτικόλεξα που διευκρινίζουν τον τομέα δραστηριότητας που αφορά το
έγγραφο, ιδιαίτερη διανομή βάσει της «ανάγκης γνώσης» ή περιορισμούς χρήσης·
γ) σημάνσεις δυνατότητας κοινοποίησης·
δ) κατά περίπτωση, την ημερομηνία ή το συγκεκριμένο γεγονός μετά την παρέλευση των οποίων μπορούν να υποχαρα
κτηρισθούν ή να αποχαρακτηρισθούν.
Συντετμημένες σημάνσεις διαβάθμισης
11. Οι τυποποιημένες συντετμημένες σημάνσεις διαβάθμισης μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις του επιπέδου διαβάθ
μισης των επιμέρους παραγράφων ενός κειμένου. Οι συντομογραφίες δεν αντικαθιστούν τις πλήρεις σημάνσεις διαβάθμισης.
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12. Οι ακόλουθες τυποποιημένες συντομογραφίες μπορούν να χρησιμοποιούνται στα διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ ως
ενδείξεις του επιπέδου διαβάθμισης τμημάτων ή ενοτήτων του κειμένου που δεν υπερβαίνουν μία σελίδα:
TRES SECRET EU/EU TOP SECRET

TS-EU/EU-TS

SECRET EU/EU SECRET

S-EU/EU-S

CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL

C-EU/EU-C

RESTREINT EU/EU RESTRICTED

R-EU/EU-R

Δημιουργία ΔΠΕΕ
13. Κατά τη σύνταξη διαβαθμισμένου εγγράφου ΕΕ:
α) το επίπεδο διαβάθμισης αναγράφεται καθαρά σε κάθε σελίδα·
β) όλες οι σελίδες αριθμούνται·
γ) το έγγραφο φέρει αριθμό αναφοράς και θέμα το οποίο δεν αποτελεί το ίδιο διαβαθμισμένη πληροφορία, εκτός αν
σημειώνεται άλλως·
δ) το έγγραφο φέρει ημερομηνία·
ε) αν τα έγγραφα με διαβάθμιση SECRET UE/EU SECRET ή υψηλότερη πρόκειται να διανεμηθούν σε πολλαπλά αντίτυπα,
φέρουν αριθμό αντιτύπου σε κάθε σελίδα.
14. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της παραγράφου 13 στις ΔΠΕΕ, λαμβάνονται άλλα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.
Υποχαρακτηρισμός και αποχαρακτηρισμός των ΔΠΕΕ
15. Κατά τη δημιουργία τους, ο φορέας προέλευσης δηλώνει, όπου είναι δυνατόν, εάν οι ΔΠΕΕ μπορούν να υποχαρακτηρι
σθούν ή να αποχαρακτηρισθούν σε ορισμένη ημερομηνία ή κατόπιν συγκεκριμένου γεγονότος.
16. Η ΓΓΣ επανεξετάζει τακτικά τις ΔΠΕΕ που ευρίσκονται στην κατοχή της προκειμένου να εξακριβώσει αν ισχύει ακόμα το
επίπεδο διαβάθμισης. Η ΓΓΣ καθιερώνει σύστημα επανεξέτασης, τουλάχιστον ανά πενταετία, του επιπέδου διαβάθμισης των
καταχωρημένων ΔΠΕΕ που έχει δημιουργήσει. Η επανεξέταση αυτή δεν είναι απαραίτητη όταν ο φορέας προέλευσης έχει
δηλώσει εξαρχής ότι οι πληροφορίες υποχαρακτηρίζονται ή αποχαρακτηρίζονται αυτόματα και φέρουν ανάλογη σήμανση.
ΙΙΙ.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΠΕΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

17. Για κάθε οργανωτική μονάδα εντός της ΓΓΣ και των κρατικών υπηρεσιών των κρατών μελών στην οποία γίνεται χειρισμός
των ΔΠΕΕ θα ορισθεί αρμόδια γραμματεία η οποία θα μεριμνά ώστε ο χειρισμός των ΔΠΕΕ να είναι σύμφωνος με την
παρούσα απόφαση. Οι γραμματείες θα συσταθούν ως χώροι ασφαλείας όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.
18. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως καταχώριση για λόγους ασφαλείας (εφεξής «καταχώριση») νοείται η
εφαρμογή διαδικασιών που επιτρέπουν την καταγραφή του κύκλου ζωής του υλικού, η οποία περιλαμβάνει τη διάδοση
και την καταστροφή του.
19. Όλο το υλικό με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη καταχωρείται στις αρμόδιες γραμ
ματείες κατά την άφιξη ή την αναχώρησή του από μια οργανωτική μονάδα.
20. Η Κεντρική Γραμματεία εντός της ΓΓΣ τηρεί αρχείο όλων των διαβαθμισμένων πληροφοριών που κοινοποιούνται από το
Συμβούλιο και τη ΓΓΣ προς τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και όλων των διαβαθμισμένων πληροφοριών που
λαμβάνονται από τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς.
21. Στην περίπτωση του CIS, οι διαδικασίες καταχώρισης μπορούν να διεκπεραιώνονται με διεργασίες εντός του ίδιου του CIS.
22. Το Συμβούλιο εγκρίνει πολιτική ασφαλείας σχετικά με την καταχώριση των ΔΠΕΕ για λόγους ασφαλείας.
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Γραμματείες TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
23. Ορίζεται γραμματεία στα κράτη μέλη και στη ΓΓΣ η οποία θα ενεργεί ως κεντρική αρχή παραλαβής και αποστολής
πληροφοριών με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET. Οσάκις απαιτείται, μπορούν να ορίζονται υπογραμμα
τείες για τον χειρισμό των πληροφοριών αυτών για λόγους καταχώρισης.
24. Οι υπογραμματείες αυτές δεν δικαιούνται να διαβιβάζουν έγγραφα με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
απευθείας σε άλλες υπογραμματείες της αυτής κεντρικής γραμματείας TRES SECRET UE/EU TOP SECRET ή έξωθεν χωρίς
τη ρητή γραπτή έγκριση της τελευταίας.
IV.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

25. Τα έγγραφα με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET μπορούν να αντιγραφούν ή να μεταφρασθούν μόνο με
την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του φορέα προέλευσης.
26. Όταν ο φορέας προέλευσης εγγράφων με διαβάθμιση SECRET UE/EU SECRET και κατωτέρω δεν έχει επιβάλει προειδοποι
ήσεις ως προς την αντιγραφή ή τη μετάφρασή τους, τα έγγραφα αυτά μπορούν να αντιγράφονται ή να μεταφράζονται
κατόπιν εντολής του κατόχου τους.
27. Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για το αρχικό έγγραφο εφαρμόζονται και στα αντίγραφα και μεταφράσεις του.
V.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΠΕΕ

28. Η μεταφορά των ΔΠΕΕ υπάγεται στα προστατευτικά μέτρα που ορίζονται στις παραγράφους 30 έως 40. Όταν οι ΔΠΕΕ
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και παρά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 4, τα παρακάτω προστατευτικά μέτρα
μπορούν να συμπληρώνονται με κατάλληλα τεχνικά αντίμετρα που ορίζονται από την αρμόδια αρχή ασφαλείας προκει
μένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απώλειας ή διαρροής.
29. Οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας της ΓΓΣ και των κρατών μελών εκδίδουν οδηγίες όσον αφορά τη μεταφορά των ΔΠΕΕ
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Εντός κτιρίου ή αυτοτελούς συνόλου κτιρίων
30. Οι ΔΠΕΕ που μεταφέρονται εντός κτιρίου ή αυτοτελούς συνόλου κτιρίων πρέπει να είναι καλυμμένες για να μην είναι
δυνατή η παρατήρηση του περιεχομένου τους.
31. Εντός κτιρίου ή αυτοτελούς συνόλου κτιρίων, οι πληροφορίες με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET
μεταφέρονται σε σφραγισμένο φάκελο με μόνη ένδειξη το όνομα του παραλήπτη.
Εντός της ΕΕ
32. Οι ΔΠΕΕ που μεταφέρονται μεταξύ κτιρίων ή χώρων εντός της ΕΕ τοποθετούνται σε συσκευασία η οποία τις προστατεύει
από άνευ αδείας κοινολόγηση.
33. Η μεταφορά πληροφοριών με διαβάθμιση έως τον βαθμό SECRET UE/EU SECRET εντός της ΕΕ διεξάγεται ως εξής:
α) με στρατιωτικό, κρατικό ή διπλωματικό μεταφορέα, αναλόγως με την περίπτωση·
β) με ιδιόχειρη μεταφορά, εφόσον:
i) οι ΔΠΕΕ παραμένουν στην κατοχή του κομιστή, εκτός εάν φυλάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτή
ματος ΙΙ·
ii) οι ΔΠΕΕ δεν ανοίγονται καθ’ οδόν ούτε διαβάζονται σε δημόσιους χώρους·
iii) τα άτομα ενημερώνονται ως προς τις ευθύνες τους περί ασφαλείας·
iv) κατά περίπτωση τα άτομα είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αγγελιαφόρου·
γ) με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή με εμπορικές υπηρεσίες μεταφοράς, με την προϋπόθεση ότι:
i) έχουν εγκριθεί από τις σχετικές ΕΑΑ σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις και ρυθμίσεις·
ii) εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τις ελάχιστες απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών που καταρ
τίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.
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Στην περίπτωση μεταφοράς από ένα κράτος μέλος σε άλλο, οι διατάξεις του στοιχείου γ) περιορίζονται στις πληροφορίες
με διαβάθμιση έως CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
34. Το υλικό με διαβαθμίσεις CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και SECRET UE/EU SECRET (λ.χ. εξοπλισμός ή
μηχανήματα) που δεν μπορεί να μεταφερθεί όπως αναφέρεται στην παράγραφο 33 μεταφέρεται ως φορτίο από εμπορικές
επιχειρήσεις μεταφορών σύμφωνα με το παράρτημα V.
35. Η μεταφορά πληροφοριών με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET μεταξύ κτιρίων ή χώρων εντός της ΕΕ
διεξάγεται με στρατιωτικό, κρατικό ή διπλωματικό μεταφορέα, αναλόγως με την περίπτωση.
Από την ΕΕ προς το έδαφος τρίτου κράτους
36. Οι ΔΠΕΕ που μεταφέρονται από την ΕΕ προς το έδαφος τρίτου κράτους τοποθετούνται σε συσκευασία η οποία τις
προστατεύει από άνευ αδείας κοινολόγηση.
37. Η μεταφορά πληροφοριών με διαβαθμίσεις CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και SECRET UE/EU SECRET από
την ΕΕ προς το έδαφος τρίτου κράτους διεξάγεται ως εξής:
α) με στρατιωτικό ή διπλωματικό μεταφορέα·
β) με ιδιόχειρη μεταφορά, εφόσον:
i) το δέμα φέρει επίσημη σφραγίδα, ή είναι συσκευασμένο κατά τρόπο ώστε να επισημαίνεται ότι πρόκειται για
επίσημη αποστολή και δεν πρέπει να περάσει από τελωνειακό έλεγχο και έλεγχο ασφαλείας·
ii) τα πρόσωπα είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αγγελιαφόρου που προσδιορίζει το δέμα και εξουσιοδοτεί τα εν
λόγω πρόσωπα να το μεταφέρουν·
iii) οι ΔΠΕΕ παραμένουν στην κατοχή του κομιστή, εκτός εάν φυλάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτή
ματος ΙΙ·
iv) οι ΔΠΕΕ δεν ανοίγονται καθ’ οδόν ούτε διαβάζονται σε δημόσιους χώρους, και
v) τα άτομα ενημερώνονται ως προς τις ευθύνες τους περί ασφαλείας.
38. Η μεταφορά πληροφοριών με διαβαθμίσεις CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και SECRET UE/EU SECRET που
κοινοποιούνται από την ΕΕ σε τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό διεξάγεται κατά τις σχετικές διατάξεις συμφωνίας για την
ασφάλεια των πληροφοριών ή διοικητικής συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β).
39. Οι πληροφορίες με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED δύνανται επίσης να μεταφέρονται με ταχυδρομικές
υπηρεσίες ή με εμπορικές υπηρεσίες μεταφοράς.
40. Η μεταφορά πληροφοριών με διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP SECRET από την ΕΕ προς το έδαφος τρίτου
κράτους διεξάγεται με στρατιωτικό ή διπλωματικό μεταφορέα.
VI.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΠΕΕ

41. Τα διαβαθμισμένα έγγραφα ΕΕ που δεν χρειάζονται πλέον μπορούν να καταστρέφονται με την επιφύλαξη των οικείων
κανόνων και κανονισμών περί αρχειοθέτησης.
42. Τα έγγραφα τα οποία καταχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 καταστρέφονται από την αρμόδια γραμ
ματεία με εντολή του κατόχου ή αρμόδιας αρχής. Τα ημερολόγια και οι λοιπές πληροφορίες καταχώρισης ενημερώνονται
αναλόγως.
43. Για τα έγγραφα με διαβαθμίσεις SECRET UE/EU SECRET ή TRES SECRET UE/EU TOP SECRET, η καταστροφή
πραγματοποιείται παρουσία μάρτυρα ο οποίος έχει διαβάθμιση ασφαλείας τουλάχιστον έως το επίπεδο διαβάθμισης του
προς καταστροφή εγγράφου.
44. Ο γραμματέας και, οσάκις απαιτείται η παρουσία του, ο μάρτυρας υπογράφουν πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο
καταχωρείται στη γραμματεία. Η γραμματεία τηρεί τα πιστοποιητικά καταστροφής των εγγράφων TRES SECRET UE/EU
TOP SECRET για δεκαετία τουλάχιστον και των εγγράφων CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και SECRET UE/EU
SECRET για πενταετία τουλάχιστον.
45. Τα διαβαθμισμένα έγγραφα, περιλαμβανομένων και εκείνων με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED, καταστρέ
φονται με μεθόδους που ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα ΕΕ ή αντίστοιχα πρότυπα ή που έχουν εγκριθεί από κράτη
μέλη σύμφωνα με εθνικές τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να αποφεύγεται η πλήρης ή η εν μέρει επανασύστασή τους.
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46. Η καταστροφή των ηλεκτρονικών φορέων αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για τις ΔΠΕΕ διεξάγεται σύμφωνα με την
παράγραφο 36 του παραρτήματος VI.
VII. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
47. Εφεξής θα χρησιμοποιείται ο όρος «επιθεώρηση» προκειμένου να ορίζονται:
α) επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 και το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία ε), στ) και ζ), ή
β) επισκέψεις αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5,
προκειμένου να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται για την προστασία των ΔΠΕΕ.
48. Μεταξύ άλλων, οι επιθεωρήσεις διεξάγονται προκειμένου:
α) να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για την προστασία των ΔΠΕΕ που ορίζονται
από την παρούσα οδηγία·
β) να δίδεται έμφαση στη σπουδαιότητα της ασφάλειας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων εντός των
φορέων που επιθεωρούνται·
γ) να προτείνονται αντίμετρα για τον περιορισμό των συγκεκριμένων επιπτώσεων λόγω απώλειας εμπιστευτικότητας,
ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, και
δ) να ενισχύονται τα τρέχοντα προγράμματα των αρχών ασφαλείας για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στον τομέα
της ασφάλειας.
49. Πριν από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, το Συμβούλιο καθορίζει το πρόγραμμα επιθεωρήσεων για το επόμενο έτος,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε επιθεώρησης ή
επίσκεψης αξιολόγησης καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας με τον οργανισμό ή υπηρεσία της ΕΕ, το κράτος μέλος, το
τρίτο κράτος ή το διεθνή οργανισμό.
Διεξαγωγή των επιθεωρήσεων
50. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται προκειμένου να ελεγχθούν οι σχετικοί κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες του επιθεωρού
μενου φορέα και προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι πρακτικές του φορέα είναι σύμφωνες προς τις ελάχιστες προδιαγραφές
της παρούσας απόφασης και τις διατάξεις περί ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών με τον εν λόγω φορέα.
51. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σε δύο φάσεις. Πριν από την επιθεώρηση αυτή καθεαυτή διοργανώνεται, εάν απαιτείται,
προπαρασκευαστική συνάντηση με το σχετικό φορέα. Μετά την προπαρασκευαστική αυτή συνάντηση η ομάδα επιθεώρησης
καταρτίζει, κατόπιν συμφωνίας με τον εν λόγω φορέα, λεπτομερές πρόγραμμα επιθεώρησης που καλύπτει όλους τους
τομείς ασφαλείας. Η ομάδα επιθεώρησης έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους στους οποίους γίνεται χειρισμός ΔΠΕΕ,
ειδικότερα δε στις γραμματείες και στα σημεία παρουσίας CIS.
52. Οι επιθεωρήσεις στις κρατικές υπηρεσίες των κρατών μελών διεξάγονται υπό την ευθύνη κοινής ομάδας επιθεώρησης
ΓΓΣ/Επιτροπής σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές του επιθεωρούμενου φορέα.
53. Οι επιθεωρήσεις τρίτων κρατών και διεθνών οργανισμών διεξάγονται υπό την ευθύνη κοινής ομάδας επιθεώρησης ΓΓΣ/
Επιτροπής σε πλήρη συνεργασία με τους υπαλλήλους του υπό επιθεώρηση τρίτου κράτους ή διεθνούς οργανισμού.
54. Οι επιθεωρήσεις οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ που έχουν ιδρυθεί δυνάμει του τίτλου V κεφάλαιο 2 της συνθήκης ΕΕ,
καθώς και των Europol και Eurojust, διεξάγονται από την Υπηρεσία Ασφαλείας της ΓΓΣ με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων
της ΕΑΑ στο έδαφος της οποίας ευρίσκεται ο οργανισμός ή η υπηρεσία. Μπορεί να συμμετέχει η Διεύθυνση ασφαλείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΔΑΕΕ) εφόσον έχει τακτικές ανταλλαγές ΔΠΕΕ με τον εν λόγω οργανισμό ή υπηρεσία.
55. Η Επιτροπή Ασφαλείας συμφωνεί λεπτομερείς ρυθμίσεις περί συνδρομής και συνεισφορών από εμπειρογνώμονες της ΕΑΑ
για τις επιθεωρήσεις των οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ που έχουν ιδρυθεί δυνάμει του τίτλου V κεφάλαιο 2 της
συνθήκης ΕΕ, των Europol και Eurojust, καθώς και τρίτων κρατών και διεθνών οργανισμών.
Εκθέσεις επιθεώρησης
56. Μετά το πέρας της επιθεώρησης υποβάλλονται στον επιθεωρούμενο φορέα τα κυριότερα συμπεράσματα και συστάσεις. Εν
συνεχεία συντάσσεται έκθεση για την επιθεώρηση υπό την ευθύνη της Αρχής Ασφαλείας της ΓΓΣ (Υπηρεσίας Ασφαλείας).
Στις περιπτώσεις στις οποίες προτείνονται διορθωτικές ενέργειες και συστάσεις, πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση
επαρκώς λεπτομερή στοιχεία προς αιτιολόγηση των συμπερασμάτων. Η έκθεση διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του φορέα
που επιθεωρήθηκε.
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57. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται στις κρατικές υπηρεσίες των κρατών μελών:
α) το σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται στην ενδιαφερόμενη ΕΑΑ για να εξακριβωθεί ότι είναι αντικειμενικά
ορθό και ότι δεν περιέχει καμία πληροφορία με διαβάθμιση υψηλότερη από RESTREINT UE/EU RESTRICTED·
β) οι εκθέσεις επιθεώρησης κυκλοφορούν στα μέλη της Επιτροπής Ασφαλείας και στη ΔΑΕΕ, εκτός αν η ΕΑΑ του οικείου
κράτους μέλους ζητήσει να μη γίνει γενική διανομή· η έκθεση λαμβάνει τη διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRIC
TED.
Συντάσσεται τακτική έκθεση υπό την ευθύνη της Αρχής ασφαλείας της ΓΓΣ (Υπηρεσίας Ασφαλείας) στην οποία επισημαί
νονται τα κυριότερα ζητήματα που ανέκυψαν και τα διδάγματα που αποκομίσθηκαν από τις επιθεωρήσεις οι οποίες
διενεργήθηκαν στα κράτη μέλη εντός συγκεκριμένης περιόδου και εξετάσθηκαν από την Επιτροπή Ασφαλείας.
58. Όσον αφορά τις επισκέψεις αξιολόγησης τρίτων κρατών και διεθνών οργανισμών, η έκθεση διανέμεται στην Επιτροπή
Ασφαλείας και στη ΔΑΕΕ. Η έκθεση λαμβάνει τουλάχιστον διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Τυχόν διορ
θωτικές ενέργειες πρέπει να επαληθεύονται αργότερα με νέα επίσκεψη και να υποβάλλεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή
Ασφαλείας.
59. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ που έχουν ιδρυθεί δυνάμει του τίτλου V κεφάλαιο 2 της
συνθήκης ΕΕ, καθώς και των Europol και Eurojust, οι εκθέσεις επιθεώρησης διανέμονται στα μέλη της Επιτροπής
Ασφαλείας και στη ΔΑΕΕ. Το σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία ή οργανισμό
για να εξακριβωθεί ότι είναι αντικειμενικά ορθό και δεν περιέχει καμία πληροφορία με διαβάθμιση υψηλότερη από
RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Τυχόν διορθωτικές ενέργειες επαληθεύονται αργότερα με νέα επίσκεψη και υποβάλ
λεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή Ασφαλείας.
60. Η Αρχή Ασφαλείας της ΓΓΣ διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις οργανωτικών μονάδων της ΓΓΣ για τους σκοπούς της
παραγράφου 48.
Κατάλογος ελέγχου επιθεωρήσεων
61. Η Αρχή ασφαλείας της ΓΓΣ (Υπηρεσία Ασφαλείας) καταρτίζει και ενημερώνει κατάλογο ελέγχου επιθεωρήσεων ασφαλείας,
με τα θέματα που πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια επιθεώρησης. Ο εν λόγω κατάλογος ελέγχου διαβιβάζεται στην
Επιτροπή Ασφαλείας.
62. Οι πληροφορίες για τη συμπλήρωση του καταλόγου ελέγχου λαμβάνονται κυρίως κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης από
το προσωπικό διαχείρισης ασφαλείας του επιθεωρούμενου φορέα. Μόλις συμπληρωθεί με λεπτομερείς απαντήσεις, ο
κατάλογος ελέγχου διαβαθμίζεται σε συμφωνία με τον επιθεωρούμενο φορέα. Δεν συνιστά μέρος της έκθεσης επιθεώρησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΠΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ CIS
Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το παρόν παράρτημα περιέχει διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 10.
2. Οι ακόλουθες ιδιότητες και έννοιες ΙΑ είναι ουσιαστικές για την ασφάλεια και την ορθή εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο
συστημάτων CIS:
Γνησιότητα:

η εγγύηση ότι οι πληροφορίες είναι γνήσιες και από καλόπιστες πηγές

Διαθεσιμότητα:

η ιδιότητα του συστήματος να είναι διαθέσιμο και έτοιμο προς χρήση κατόπιν αιτήματος
εξουσιοδοτημένου φορέα

Εμπιστευτικότητα:

η ιδιότητα της μη κοινολόγησης πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, φορείς ή
διαδικασίες

Ακεραιότητα:

η ιδιότητα της διαφύλαξης της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών και των
στοιχείων

Μη άρνηση αναγνώρισης: η ικανότητα απόδειξης της διεξαγωγής ενέργειας ή γεγονότος, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή
η άρνηση της εν λόγω ενέργειας ή του γεγονότος
ΙΙ.

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

3. Οι κατωτέρω διατάξεις αποτελούν τη βάση για την ασφάλεια όλων των CIS που χειρίζονται ΔΠΕΕ. Λεπτομερείς απαιτήσεις
για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα καθορισθούν σε πολιτικές ασφαλείας ΙΑ και κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας.
Διαχείριση των κινδύνων κατά της ασφάλειας
4. Η διαχείριση κινδύνων κατά της ασφαλείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της λειτουργίας
και της συντήρησης των CIS. Η διαχείριση του κινδύνου (αξιολόγηση, χειρισμός, αποδοχή και κοινοποίηση) διεξάγεται ως
επαναληπτική διαδικασία, από κοινού από τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών των συστημάτων, τις αρχές των προγραμμάτων,
τις επιχειρησιακές αρχές και τις αρχές έγκρισης ασφαλείας, με χρήση δοκιμασμένης, διαφανούς και πλήρως κατανοητής
διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου. Το πεδίο εφαρμογής των CIS και τα στοιχεία τους ορίζονται με σαφήνεια στην αρχή
της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου.
5. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις εν δυνάμει απειλές που αντιμετωπίζουν τα CIS και διατηρούν ενημερωμένες και ακριβείς
αξιολογήσεις κινδύνου που αντιστοιχούν στο τρέχον επιχειρησιακό περιβάλλον. Ενημερώνουν διαρκώς τις γνώσεις τους ως
προς τα ζητήματα τρωτότητας και επανεξετάζουν περιοδικά την αξιολόγηση τρωτότητας προκειμένου να ανταποκρίνονται
στο εξελισσόμενο περιβάλλον της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ).
6. Ο στόχος του χειρισμού των κινδύνων κατά της ασφαλείας αποσκοπεί στην εφαρμογή δέσμης μέτρων ασφαλείας που
αποτελούν μια ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των χρηστών, του κόστους και του υπολειπόμενου κινδύνου
κατά της ασφαλείας.
7. Οι ειδικές προδιαγραφές, η κλίμακα και ο βαθμός των λεπτομερειών που καθορίζονται από την αρμόδια ΑΠΑ για τον
χειρισμό CIS είναι αναλογικές προς τον αξιολογούμενο κίνδυνο, λαμβάνουν δε υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες και
μεταξύ άλλων το επίπεδο διαβάθμισης των ΔΠΕΕ που τυγχάνουν χειρισμού σε CIS. Η έγκριση λειτουργίας περιλαμβάνει
τυπική δήλωση υπολειπόμενου κινδύνου και την αποδοχή του υπολειπόμενου κινδύνου από υπεύθυνη αρχή.
Ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του CIS
8. Η εγγύηση της ασφαλείας αποτελεί απαίτηση σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του CIS από το σχεδιασμό έως την
απόσυρση από την υπηρεσία.
9. Ο ρόλος και η συμβολή κάθε συμμετέχοντος σε CIS φορέα ως προς την ασφάλειά του προσδιορίζεται σε κάθε φάση του
κύκλου ζωής.
10. Όλα τα CIS, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων ασφαλείας, υποβάλλονται σε δοκιμές ασφαλείας
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι έχει επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο
ασφαλείας και να επαληθεύεται ότι έχουν ορθώς εφαρμοσθεί, ολοκληρωθεί και διαμορφωθεί.
11. Αξιολογήσεις ασφαλείας, επιθεωρήσεις και έλεγχοι διεξάγονται κατά τακτά διαστήματα στη διάρκεια της λειτουργίας και της
συντήρησης του CIS καθώς και όταν προκύπτουν έκτακτες καταστάσεις.
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12. Η τεκμηρίωση ασφαλείας ενός CIS εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ως αναπόσπαστο μέρος της
διαδικασίας διαχείρισης της αλλαγής και της διαμόρφωσης.
Βέλτιστη πρακτική
13. Η ΓΓΣ και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την προστασία των ΔΠΕΕ τις οποίες
χειρίζονται τα CIS. Οι οδηγίες βέλτιστων πρακτικών περιλαμβάνουν κατάλογο τεχνικών, φυσικών, οργανωτικών και διαδικα
στικών μέτρων ασφαλείας για CIS των οποίων έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση δεδομένων απειλών
και τρωτών σημείων.
14. Η προστασία των ΔΠΕΕ τις οποίες χειρίζονται τα CIS επωφελείται από τα διδάγματα που έχουν αποκομίσει οι αρχές που
συμμετέχουν σε ΙΑ, τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός αυτής.
15. Η διάδοση και επακόλουθη εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών βοηθούν στην επίτευξη ισοδύναμου επιπέδου ασφαλείας για τα
διάφορα CIS που χρησιμοποιούνται από τη ΓΓΣ και τα κράτη μέλη και τα οποία χειρίζονται ΔΠΕΕ.
Ασφάλεια εις βάθος
16. Για τον περιορισμό του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα CIS, εφαρμόζεται σειρά τεχνικών και μη τεχνικών μέτρων ασφα
λείας, τα οποία οργανώνονται ως πολλαπλά επίπεδα άμυνας. Τα επίπεδα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:
α) Αποτροπή: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην αποτροπή οποιουδήποτε αντίπαλου σχεδιασμού για επίθεση σε CIS.
β) Πρόληψη: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση ή στην ανάσχεση επίθεσης σε CIS.
γ) Ανίχνευση: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στον εντοπισμό της εμφάνισης επίθεσης σε CIS.
δ) Ανθεκτικότητα: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στον περιορισμό των συνεπειών της επίθεσης σε ελάχιστο σύνολο
πληροφοριών ή στοιχείων CIS και στην πρόληψη περαιτέρω ζημιών, και
ε) Ανάκτηση: μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας του CIS.
Ο βαθμός αυστηρότητας των εν λόγω μέτρων ασφαλείας καθορίζεται από την αξιολόγηση κινδύνου.
17. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι μπορούν να αντιμετωπίζουν συμβάντα που ενδέχεται να υπερβαίνουν τα όρια οργανι
σμών και κρατών για το συντονισμό των αντιδράσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τα συμβάντα αυτά και το
συναφή κίνδυνο (ικανότητες του υπολογιστή για ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις).
Αρχή της ελαχιστότητας και των ελάχιστων προνομίων
18. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών απαιτήσεων θα χρησιμοποιούνται μόνο οι βασικές λειτουργίες, συσκευές και
υπηρεσίες προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττοί κίνδυνοι.
19. Στους χρήστες CIS και στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες θα παρέχονται μόνο οι απαραίτητες δυνατότητες πρόσβασης,
προνόμια ή εξουσιοδοτήσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προκειμένου να περιορίζονται τυχόν βλάβες λόγω
ατυχήματος, σφάλματος ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των πόρων των CIS.
20. Οι διαδικασίες καταχώρισης που εκτελεί ένα CIS, εφόσον απαιτείται, επαληθεύονται ως μέρος της διαδικασίας έγκρισης.
Ευαισθητοποίηση ως προς τη διασφάλιση πληροφοριών
21. Η ευαισθητοποίηση ως προς τους κινδύνους και τα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας για την
ασφάλεια των CIS. Ειδικότερα, το σύνολο του προσωπικού που συμμετέχει στον κύκλο ζωής του CIS, περιλαμβανομένων και
των χρηστών, πρέπει να κατανοεί:
α) ότι οι διαρροές ασφαλείας μπορούν να βλάψουν σημαντικά τα CIS·
β) τις ενδεχόμενες βλάβες σε τρίτους που μπορεί να προκύψουν από τη διασυνδεσιμότητα και την αλληλεξάρτηση, και
γ) την ατομική ευθύνη και την υποχρέωση λογοδοσίας τους ως προς την ασφάλεια των CIS ανάλογα με το δικό τους ρόλο
στο πλαίσιο των συστημάτων και διαδικασιών.
22. Για να διασφαλισθεί ότι γίνονται αντιληπτές οι ευθύνες ως προς την ασφάλεια, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σε
θέματα ΙΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στελεχών και των
χρηστών CIS.
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Αξιολόγηση και έγκριση προϊόντων ασφαλείας ΤΠ
23. Ο απαιτούμενος βαθμός εμπιστοσύνης στα μέτρα ασφαλείας, οριζόμενος ως επίπεδο βεβαιότητας, καθορίζεται ανάλογα με
την έκβαση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές
ασφαλείας.
24. Το επίπεδο βεβαιότητας επαληθεύεται με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων ή εθνικά εγκεκριμένων διαδικασιών και
μεθόδων. Πρόκειται κυρίως για τη διενέργεια αξιολογήσεων και διεξαγωγή ελέγχων.
25. Τα κρυπτογραφικά προϊόντα προστασίας ΔΠΕΕ αξιολογούνται και εγκρίνονται από εθνική CAA κράτους μέλους.
26. Προτού προταθούν για έγκριση από το Συμβούλιο ή το Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6, τα
κρυπτογραφικά αυτά προϊόντα υφίστανται μια δεύτερη επιτυχή αξιολόγηση από εγκεκριμένη αρχή αξιολόγησης (AQUA)
κράτους μέλους που δεν συμμετέχει στο σχεδιασμό ή την κατασκευή του εξοπλισμού. Ο βαθμός λεπτομέρειας που
απαιτείται κατά τη δεύτερη αξιολόγηση εξαρτάται από το μελετώμενο μέγιστο επίπεδο διαβάθμισης των ΔΠΕΕ που θα
προστατεύονται από τα προϊόντα αυτά. Το Συμβούλιο εγκρίνει πολιτική ασφαλείας για την αξιολόγηση και έγκριση
κρυπτογραφικών προϊόντων.
27. Οσάκις δικαιολογείται για συγκεκριμένους επιχειρησιακούς λόγους, το Συμβούλιο ή ενδεχομένως ο Γενικός Γραμματέας
μπορούν, κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής Ασφαλείας, να αποφασίσουν ότι δεν θα εφαρμοσθούν οι προδιαγραφές των
παραγράφων 25 και 26 και να χορηγήσουν προσωρινή έγκριση για συγκεκριμένη περίοδο, με τη διαδικασία του άρθρου 9
παράγραφος 6.
28. Η AQUA πρέπει να είναι CAA ενός κράτους μέλους που έχει λάβει έγκριση βάσει κριτηρίων που έχει ορίσει το Συμβούλιο,
για τη διεξαγωγή της δεύτερης αξιολόγησης των κρυπτογραφικών προϊόντων για την προστασία ΔΠΕΕ.
29. Το Συμβούλιο εγκρίνει πολιτική ασφαλείας για την αποδοχή και έγκριση μη κρυπτογραφικών προϊόντων ασφαλείας ΤΠ.
Διαβίβαση εντός χώρων ασφαλείας
30. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας απόφασης, όταν η διαβίβαση των ΔΠΕΕ περιορίζεται εντός ασφαλών χώρων,
μπορεί να χρησιμοποιείται η μη κρυπτογραφημένη διανομή ή η κρυπτογράφηση σε χαμηλότερο επίπεδο βασιζόμενη στα
αποτελέσματα διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου και με την έγκριση της ΕΠΑ.
Ασφαλής διασύνδεση CIS
31. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως διασύνδεση νοείται η άμεση διασύνδεση μονής ή πολλαπλής κατεύθυνσης,
δύο ή περισσοτέρων συστημάτων ΤΠ για την ανταλλαγή δεδομένων και άλλων πληροφοριών (π.χ. επικοινωνία).
32. Ένα CIS πρέπει να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε διασυνδεδεμένο σύστημα ΤΠ ως μη έμπιστο και να εφαρμόζει μέτρα
προστασίας για τον έλεγχο της ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών.
33. Για όλες τις διασυνδέσεις CIS με άλλο σύστημα ΤΠ πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:
α) οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν και εγκρίνουν τις επαγγελματικές ή λειτουργικές απαιτήσεις για τις διασυνδέσεις αυτές·
β) η διασύνδεση υποβάλλεται σε διαδικασία διαχείρισης κινδύνου και έγκρισης και απαιτεί την έγκριση των αρμόδιων
Αρχών Πιστοποίησης της Ασφάλειας (ΕΠΑ), και
γ) στην περίμετρο όλων των CIS συστήνονται υπηρεσίες περιφερειακής προστασίας (BPS).
34. Δεν επιτρέπεται διασύνδεση μεταξύ ενός CIS που έχει λάβει έγκριση με μη προστατευόμενο ή δημόσιο δίκτυο, εκτός εάν το
CIS έχει εγκρίνει υπηρεσίες περιφερειακής προστασίας (BPS) που έχουν εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ του CIS και
του μη προστατευόμενου ή δημόσιου δικτύου. Τα μέτρα ασφαλείας για τις διασυνδέσεις αυτές επανεξετάζονται από την
αρμόδια IA και εγκρίνονται από την αρμόδια ΕΠΑ.
Όταν το μη προστατευόμενο ή δημόσιο δίκτυο χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως φορέας και τα δεδομένα έχουν κρυπτο
γραφηθεί από κρυπτογραφικό προϊόν που έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 10, η σύνδεση αυτή δεν θεωρείται ως
διασύνδεση.
35. Η άμεση ή διαδοχική σύνδεση ενός CIS που έχει λάβει έγκριση να χειρίζεται διαβάθμιση TRES SECRET UE/EU TOP
SECRET με μη προστατευόμενο ή δημόσιο δίκτυο απαγορεύεται.

27.5.2011

27.5.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικοί φορείς αποθήκευσης
36. Οι ηλεκτρονικοί φορείς αποθήκευσης καταστρέφονται σύμφωνα με εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή ασφαλείας διαδι
κασίες.
37. Οι ηλεκτρονικοί φορείς αποθήκευσης επαναχρησιμοποιούνται, υποχαρακτηρίζονται ή αποχαρακτηρίζονται σύμφωνα με
πολιτική ασφαλείας που καταρτίζεται κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1.
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
38. Παρά τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οι κατωτέρω περιγραφόμενες ειδικές διαδικασίες μπορούν να εφαρμόζονται σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως καταστάσεις επικείμενης ή πραγματικής κρίσης, σύγκρουσης ή πολέμου ή υπό εξαι
ρετικές επιχειρησιακές περιστάσεις.
39. Οι ΔΠΕΕ μπορούν να διαβιβάζονται με τη χρήση κρυπτογραφικών προϊόντων που έχουν λάβει έγκριση για χαμηλότερο
επίπεδο διαβάθμισης ή χωρίς κρυπτογράφηση, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, εάν οποιαδήποτε καθυστέρηση θα
ήταν ικανή να προξενήσει ζημιά σαφώς μεγαλύτερη από τη ζημιά που θα προκαλούσε η τυχόν κοινολόγηση του διαβαθμι
σμένου υλικού και εφόσον:
α) ο αποστολέας και ο παραλήπτης δεν διαθέτουν αντιστοίχως τους απαιτούμενους κρυπτογραφικούς χώρους ή καθόλου
χώρους, και
β) δεν υπάρχει άλλος τρόπος έγκαιρης μετάδοσης του διαβαθμισμένου υλικού.
40. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που διαβιβάζονται υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 38 δεν πρέπει
να φέρουν σημάνσεις ή ενδείξεις που τις διακρίνουν από μη διαβαθμισμένες πληροφορίες ή από πληροφορίες που μπορούν
να προστατευθούν με τα διαθέσιμα κρυπτογραφικά προϊόντα. Οι παραλήπτες τους πρέπει να ενημερώνονται αμελλητί για το
επίπεδο διαβάθμισης με άλλα μέσα.
41. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 38, αποστέλλεται σχετική έκθεση στην αρμόδια αρχή και στην Επιτροπή
Ασφαλείας.
ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
42. Θεσπίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες ΙΑ στα κράτη μέλη και στη ΓΓΣ. Οι λειτουργίες αυτές δεν απαιτούν τη σύσταση
ενιαίων οργανωτικών μονάδων. Έχουν χωριστές εντολές. Ωστόσο, οι λειτουργίες αυτές και οι σχετικές ευθύνες μπορούν να
συνδυάζονται ή να εντάσσονται στην ίδια μονάδα ή να χωρίζονται σε διαφορετικές μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι
αποφεύγονται οι εσωτερικές συγκρούσεις συμφερόντων ή καθηκόντων.
Αρχή Διασφάλισης Πληροφοριών
43. Η ΙΑ είναι υπεύθυνη για τα εξής:
α) χάραξη πολιτικών ασφαλείας και κατευθυντήριων γραμμών ασφαλείας ΙΑ και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
και της συνάφειάς τους·
β) διαφύλαξη και διαχείριση τεχνικών πληροφοριών που αφορούν κρυπτογραφικά προϊόντα·
γ) διασφάλιση ότι τα μέτρα ΙΑ που επιλέγονται για την προστασία των ΔΠΕΕ τηρούν τις σχετικές πολιτικές ως προς την
επιλεξιμότητα και την επιλογή τους·
δ) διασφάλιση ότι τα κρυπτογραφικά προϊόντα επιλέγονται σύμφωνα με τις πολιτικές που διέπουν την επιλεξιμότητα και
την επιλογή τους·
ε) συντονισμός της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης ως προς την ΙΑ·
στ) διαβούλευση με τον πάροχο του συστήματος, τους φορείς της ασφάλειας και τους εκπροσώπους των χρηστών όσον
αφορά τις πολιτικές ασφαλείας και τις κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας ΙΑ, και
ζ) εξασφάλιση ότι υφίσταται η κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη στην υποομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Ασφαλείας
για ζητήματα ΙΑ.
Αρχή TEMPEST
44. Η Αρχή TEMPEST (ΤΑ) είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του CIS με τις πολιτικές και κατευθυντήριες
γραμμές του TEMPEST. Εγκρίνει αντίμετρα TEMPEST για εγκαταστάσεις και προϊόντα που προορίζονται για την προστασία
των ΔΠΕΕ μέχρις ορισμένου επιπέδου διαβάθμισης στο επιχειρησιακό τους περιβάλλον.
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Αρχή Έγκρισης Κρυπτογραφικών Μεθόδων
45. Η Αρχή Έγκρισης Κρυπτογραφικών Μεθόδων (CAA) είναι αρμόδια να διασφαλίζει τη συμβατότητα των κρυπτογραφικών
προϊόντων με την εθνική κρυπτογραφική πολιτική ή την κρυπτογραφική πολιτική του Συμβουλίου. Εγκρίνει κρυπτογραφικά
προϊόντα για την προστασία ΔΠΕΕ μέχρις ορισμένου επιπέδου διαβάθμισης στο επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Όσον αφορά
τα κράτη μέλη, η CAA είναι επίσης αρμόδια για την αξιολόγηση κρυπτογραφικών μεθόδων.
Αρχή Διανομής Κρυπτογραφικών Μεθόδων
46. Η Αρχή Διανομής Κρυπτογραφικών Μεθόδων (CDA) είναι υπεύθυνη για τα εξής:
α) διαχείριση και καταμέτρηση του κρυπτογραφικού υλικού της ΕΕ,
β) εξασφάλιση της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών και της δημιουργίας διαύλων για την καταμέτρηση, τον ασφαλή
χειρισμό, την αποθήκευση και τη διανομή όλου του κρυπτογραφικού υλικού της ΕΕ, και
γ) διασφάλιση της μεταφοράς κρυπτογραφικού υλικού της ΕΕ από και προς άτομα ή υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν.
Αρχή Πιστοποίησης της Ασφάλειας
47. Η ΑΠΑ κάθε συστήματος είναι επιφορτισμένη με τα εξής:
α) μέριμνα ώστε τα CIS να είναι σύμφωνα με τις οικείες πολιτικές ασφαλείας και κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας, με
την παροχή δήλωσης έγκρισης των CIS για τον χειρισμό ΔΠΕΕ μέχρις ορισμένου επιπέδου διαβάθμισης εντός του
επιχειρησιακού τους περιβάλλοντος, στην οποία περιέχεται μνεία των όρων της διαπίστευσης, και των κριτηρίων βάσει
των οποίων απαιτείται νέα έγκριση·
β) θέσπιση διαδικασίας πιστοποίησης ασφαλείας, σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές, όπου αναφέρονται με σαφήνεια οι
προϋποθέσεις έγκρισης για τα CIS υπό την ευθύνη της·
γ) χάραξη στρατηγικής πιστοποίησης ασφαλείας στην οποία ορίζεται ο βαθμός λεπτομέρειας για τη διαδικασία πιστοποί
ησης ο οποίος είναι ανάλογος με το απαιτούμενο επίπεδο βεβαιότητας,
δ) εξέταση και έγκριση τεκμηρίωσης που αφορά την ασφάλεια, περιλαμβανομένων των δηλώσεων διαχείρισης κινδύνου και
υπολειπόμενου κινδύνου, των δηλώσεων ειδικών για κάθε σύστημα απαιτήσεων ασφαλείας (εφεξής «SSRS»), της τεκμη
ρίωσης σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής της ασφαλείας και των λειτουργικών διαδικασιών ασφαλείας (εφεξής
«SecOPs»), και εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων και πολιτικών ασφαλείας του Συμβουλίου·
ε) έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας αναφορικά με τα CIS μέσω της ανάληψης ή ανάθεσης αξιολογήσεων,
επιθεωρήσεων ή ελέγχων ασφαλείας·
στ) ορισμό των απαιτήσεων ασφαλείας (π.χ. επιπέδων διαβάθμισης του προσωπικού) για ευαίσθητες θέσεις αναφορικά με το
CIS·
ζ) έγκριση της επιλογής των εγκεκριμένων κρυπτογραφικών προϊόντων και προϊόντων TEMPEST που χρησιμοποιούνται για
την παροχή ασφαλείας σε CIS·
η) έγκριση, ή κατά περίπτωση, συμμετοχή στην κοινή έγκριση της διασύνδεσης ενός CIS με άλλα CIS, και
θ) διαβούλευση με τον πάροχο του συστήματος, τους φορείς ασφαλείας και τους εκπροσώπους των χρηστών όσον αφορά
τη διαχείριση του κινδύνου ασφαλείας και ειδικότερα του υπολειπόμενου κινδύνου, καθώς και τους όρους και τις
προϋποθέσεις της δήλωσης έγκρισης.
48. Η ΑΠΑ της ΓΓΣ είναι αρμόδια για την έγκριση όλων των CIS που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΓΓΣ.
49. Οι αρμόδιες ΑΠΑ των κρατών μελών είναι αρμόδιες για την έγκριση όλων των CIS και των συνιστωσών των CIS που
λειτουργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.
50. Το κοινό Συμβούλιο Πιστοποίησης Ασφαλείας (ΣΠΑ) είναι υπεύθυνο για την έγκριση CIS στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τόσο της ΑΠΑ της ΓΓΣ όσο και των ΑΠΑ των κρατών μελών. Αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ΑΠΑ εκάστου κράτους
μέλους και στις συνεδριάσεις του συμμετέχει εκπρόσωπος ΑΠΑ της Επιτροπής. Θα καλούνται να συμμετέχουν και άλλοι
φορείς που διαθέτουν κόμβους σε CIS όταν θα συζητείται το εν λόγω σύστημα.
Το ΣΠΑ προεδρεύεται από εκπρόσωπο της ΑΠΑ της ΓΓΣ· Ενεργεί με τη συναίνεση των εκπροσώπων ΑΠΑ των θεσμικών
οργάνων, των κρατών μελών και άλλων φορέων που διαθέτουν κόμβους στο CIS. Το ΣΠΑ υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις ως
προς τις δραστηριότητές του στην Επιτροπή ασφαλείας και της κοινοποιεί όλες τις δηλώσεις έγκρισης λειτουργίας.
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Επιχειρησιακή Αρχή Διασφάλισης Πληροφοριών
51. Η Επιχειρησιακή Αρχή ΙΑ κάθε συστήματος είναι επιφορτισμένη με τα εξής:
α) ανάπτυξη τεκμηρίωσης ως προς την ασφάλεια σύμφωνα με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας,
ειδικότερα των SSRS, συμπεριλαμβανομένων της δήλωσης υπολειπόμενου κινδύνου, των λειτουργικών διαδικασιών
ασφαλείας (SecOPs) και του κρυπτογραφικού σχεδίου στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του CIS·
β) συμμετοχή στην επιλογή και δοκιμή των ειδικών για κάθε σύστημα τεχνικών μέτρων, συσκευών και λογισμικού
ασφαλείας, επίβλεψη της εφαρμογής τους και εξασφάλιση της ασφαλούς εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησής
τους σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις ασφαλείας·
γ) συμμετοχή στην επιλογή μέτρων και συσκευών ασφαλείας TEMPEST εφόσον απαιτείται από τις SSRS και διασφάλιση
της ασφαλούς εγκατάστασης και συντήρησής τους σε συνεργασία με την αρχή ΤΑ·
δ) παρακολούθηση της εφαρμογής των SecOps και, κατά περίπτωση, δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σχετικών με
τη λειτουργική ασφάλεια στον ιδιοκτήτη του συστήματος·
ε) διαχείριση και χειρισμό κρυπτογραφικών προϊόντων, με εξασφάλιση της φύλαξης των κρυπτογραφικών και των ελεγ
χόμενων προϊόντων και, εφόσον απαιτείται, διασφάλιση της παραγωγής κρυπτογραφικών μεταβλητών·
στ) επανεξέταση αναλύσεων και διεξαγωγή δοκιμών στον τομέα της ασφάλειας, ιδίως για την εκπόνηση των σχετικών
εκθέσεων κινδύνου, όπως απαιτεί η ΑΠΑ·
ζ) παροχή ειδικής για το CIS κατάρτισης ΙΑ·
η) εφαρμογή και λειτουργία ειδικών για το CIS μέτρων ασφαλείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το παρόν παράρτημα περιέχει διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 11. Ορίζει γενικές διατάξεις ασφαλείας που
εφαρμόζονται στους βιομηχανικούς ή άλλους φορείς κατά τις διαπραγματεύσεις πριν από την ανάθεση σύμβασης και
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διαβαθμισμένων συμβάσεων που συνάπτει η ΓΓΣ.

2.

Το Συμβούλιο εγκρίνει πολιτική βιομηχανικής ασφαλείας στην οποία περιγράφονται ιδίως λεπτομερείς απαιτήσεις όσον
αφορά τις εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας φορέα (FSC), τα έγγραφα θεμάτων ασφαλείας (ΕΘΑ), επισκέψεις, διαβίβαση και
μεταφορά των ΔΠΕΕ.

ΙΙ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Οδηγός Διαβάθμισης Ασφαλείας (ΟΔΑ)

3.

Πριν από την έναρξη διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών ή τη σύναψη διαβαθμισμένης σύμβασης, η ΓΓΣ, ως
αναθέτουσα αρχή, καθορίζει τη διαβάθμιση ασφαλείας κάθε πληροφορίας που πρέπει να παρέχεται στους υποβάλλοντες
προσφορά και στους εργολάβους, καθώς και τη διαβάθμιση ασφαλείας κάθε πληροφορίας που παράγεται από τον
εργολάβο. Προς τούτο, η ΓΓΣ καταρτίζει ΟΔΑ που θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης.

4.

Προκειμένου να καθορισθεί η διαβάθμιση ασφαλείας των διάφορων στοιχείων μιας διαβαθμισμένης σύμβασης, εφαρμόζο
νται οι ακόλουθες αρχές:
α) κατά την κατάρτιση ΟΔΑ, η ΓΓΣ λαμβάνει υπόψη κάθε σχετικό ζήτημα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της διαβάθ
μισης ασφαλείας των πληροφοριών που παρέχονται και που εγκρίνονται προς χρήση για τη σύμβαση από τον φορέα
προέλευσης των πληροφοριών·
β) η συνολική διαβάθμιση ασφαλείας της σύμβασης δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από την ανώτατη διαβάθμιση
οποιουδήποτε μέρους της, και
γ) εφόσον απαιτείται, η ΓΓΣ συνεργάζεται με τις ΕΑΑ/ΚΑΑ των κρατών μελών ή κάθε άλλη σχετική αρμόδια αρχή
ασφαλείας σε περίπτωση τυχόν μεταβολών της διαβάθμισης των πληροφοριών που παράγονται από ή παρέχονται σε
εργολάβους κατά την εκτέλεση σύμβασης, και για τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις του ΟΔΑ.
Έγγραφο θεμάτων ασφαλείας (ΕΘΑ)

5.

Οι προδιαγραφές ασφαλείας της εκάστοτε σύμβασης περιγράφονται σε έγγραφο θεμάτων ασφαλείας (ΕΘΑ). Εφόσον
απαιτείται, το ΕΘΑ περιλαμβάνει τον ΟΔΑ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος διαβαθμισμένης σύμβασης ή υπεργολαβίας.

6.

Το ΕΘΑ περιέχει τις διατάξεις που προβλέπουν ότι ο εργολάβος και/ή ο υπεργολάβος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις
ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας απόφασης. Η μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές μπορεί να συνιστά
επαρκή λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
Εντολές ασφαλείας του προγράμματος/έργου (PSI)

7.

Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής προγραμμάτων ή έργων που αφορούν την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ή τον χειρισμό ή την
αποθήκευσή τους, η αρχή ανάθεσης η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος ή του έργου μπορεί να
εκπονήσει ειδικές εντολές ασφαλείας του προγράμματος/έργου (PSI). Οι PSI πρέπει να εγκρίνονται από τις ΕΑΑ/ΚΑΑ των
κρατών μελών ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας που συμμετέχει στο πρόγραμμα/σχέδιο και ενδέχεται να
προβλέπουν πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας.

ΙΙΙ.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΕΑ (FSC)

8.

Η FSC χορηγείται από την ΕΑΑ/ΚΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας κράτους μέλους και δηλώνει, βάσει
των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ότι ένας βιομηχανικός ή άλλος φορέας μπορεί να προστατεύει τις
ΔΠΕΕ στις εγκαταστάσεις του ανάλογα με τη διαβάθμιση ασφαλείας τους(CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή
SECRET UE/EU SECRET). Προσκομίζεται στη ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να παρασχεθούν ΔΠΕΕ σε εργολάβο
ή υπεργολάβο ή ενδεχόμενο εργολάβο ή υπεργολάβο ή να εγκριθεί η πρόσβαση των εν λόγω προσώπων σε ΔΠΕΕ.

9.

Κατά τη χορήγηση της FSC, η οικεία ΕΑΑ/ΚΑΑ προβαίνει τουλάχιστον στις εξής ενέργειες:
α) αξιολογεί την ακεραιότητα του βιομηχανικού ή άλλου φορέα·
β) αξιολογεί την κυριότητα, τον έλεγχο, ή τη δυνατότητα άσκησης αθέμιτης επιρροής που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
κίνδυνος κατά της ασφάλειας·
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γ) εξακριβώνει ότι βιομηχανικός ή άλλος φορέας έχει θεσπίσει σύστημα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του το οποίο
καλύπτει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία πληροφοριών ή υλικού
με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης·
δ) εξακριβώνει ότι το καθεστώς ασφαλείας του προσωπικού - διευθυντικών στελεχών, ιδιοκτητών, εργαζομένων - που
πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET
UE/EU SECRET έχει καθορισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης·
ε) εξακριβώνει ότι ο βιομηχανικός ή άλλος φορέας έχει διορίσει υπάλληλο υπεύθυνο για την ασφάλεια της εγκατάστασης
ο οποίος είναι υπόλογος στη διεύθυνση για την τήρηση των υποχρεώσεων ασφαλείας εντός του φορέα.
10. Οσάκις απαιτείται, η ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή, ενημερώνει την αρμόδια ΕΑΑ/ΚΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή
ασφαλείας ότι απαιτείται FSC κατά το προσυμβατικό στάδιο ή για την εκτέλεση της σύμβασης. Απαιτείται FSC ή ΕΑΠ κατά
το προσυμβατικό στάδιο όταν πρέπει να παρασχεθούν ΔΠΕΕ με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή
SECRET UE/EU SECRET κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών.
11. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναθέτει διαβαθμισμένη σύμβαση στον προτιμώμενο υποψήφιο προτού λάβει επιβεβαίωση από την
ΕΑΑ/ΚΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο εργολάβος ή
υπεργολάβος ότι έχει εκδοθεί η δέουσα FSC όπου απαιτείται.
12. Η ΕΑΑ/ΚΑΑ ή κάθε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας που έχει εκδώσει FSC γνωστοποιεί στη ΓΓΣ, υπό την ιδιότητά της ως
αναθέτουσας αρχής, τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τη FSC. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, η ΕΑΑ/ΚΑΑ ή κάθε άλλη
αρμόδια αρχή ασφαλείας ενημερώνεται αναλόγως.
13. Η ανάκληση FSC από την αρμόδια ΕΑΑ/ΚΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας συνιστά επαρκή λόγο για τη
ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή, να καταγγείλει διαβαθμισμένη σύμβαση ή να αποκλείσει συμμετέχοντα από το διαγωνισμό.
ΙV.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

14. Όταν, κατά το προσυμβατικό στάδιο, παρέχονται ΔΠΕΕ σε υποψήφιο, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς πρέπει να
περιέχει διάταξη που να υποχρεώνει τον υποψήφιο ο οποίος τελικά δεν υποβάλλει προσφορά ή δεν επιλέγεται, να
επιστρέψει όλα τα διαβαθμισμένα έγγραφα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
15. Μόλις ανατεθεί διαβαθμισμένη σύμβαση εργολαβίας ή υπεργολαβίας, η ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή, ενημερώνει την ΕΑΑ/
ΚΑΑ του εργολάβου ή του υπεργολάβου ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας σχετικά με τις διατάξεις ασφαλείας
της διαβαθμισμένης σύμβασης.
16. Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων αυτών, η ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή, (ή/και η ΕΑΑ/ΚΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη
αρμόδια αρχή ασφαλείας, αναλόγως, σε περίπτωση υπεργολαβίας), ενημερώνει αμέσως την ΕΑΑ/ΚΑΑ ή οποιαδήποτε άλλη
αρμόδια αρχή ασφαλείας του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος.
17. Κατά κανόνα, ο εργολάβος ή υπεργολάβος οφείλει να επιστρέψει στην αναθέτουσα αρχή, άμα τη λύσει της διαβαθμισμένης
σύμβασης εργολαβίας ή υπεργολαβίας, τυχόν ΔΠΕΕ που έχει στην κατοχή του.
18. Ειδικές διατάξεις για τη διάθεση των ΔΠΕΕ κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή κατά τη λύση της ορίζονται στο ΕΘΑ.
19. Όταν ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος έχει δικαίωμα διατήρησης των ΔΠΕΕ μετά τη λύση της σύμβασης, οι ελάχιστες
προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνεχίζουν να τηρούνται και το απόρρητο των ΔΠΕΕ προστα
τεύεται από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο.
20. Οι όροι υπό τους οποίους ο κύριος εργολάβος μπορεί να συνάπτει σύμβαση υπεργολαβίας καθορίζονται στην προσφορά
και στη σύμβαση.
21. Ο εργολάβος λαμβάνει άδεια από τη ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή, προτού αναθέσει τμήματα διαβαθμισμένης σύμβασης σε
υπεργολάβους. Δεν ανατίθεται σύμβαση υπεργολαβίας σε βιομηχανικούς ή άλλους φορείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε
κράτος μη μέλος της ΕΕ το οποίο δεν έχει συνάψει συμφωνία ασφάλειας πληροφοριών με την ΕΕ.
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22. Ο εργολάβος οφείλει να μεριμνά ώστε όλες οι υπεργολαβικές δραστηριότητες αναλαμβάνονται σύμφωνα με τις ελάχιστες
προδιαγραφές της παρούσας απόφασης και δεν παρέχει ΔΠΕΕ σε υπεργολάβο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της αναθέτουσας αρχής.
23. Όσον αφορά τις ΔΠΕΕ τις οποίες παράγει ή χειρίζεται ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος, τα δικαιώματα του φορέα
προέλευσης ασκούνται από την αναθέτουσα αρχή.
V.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

24. Όταν η ΓΓΣ, οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφορίες με τη διαβάθμιση CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις τους για την εκτέλεση διαβαθμισμένης
σύμβασης, διοργανώνονται επισκέψεις σε συνεργασία με τις ΕΑΑ/ΚΑΑ ή κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρχή ασφαλείας.
Ωστόσο, στο πλαίσιο ειδικών σχεδίων, οι ΕΑΑ/ΚΑΑ μπορούν επίσης να συμφωνούν διαδικασία απευθείας οργάνωσης
των επισκέψεων.
25. Όλοι οι επισκέπτες φέρουν τη δέουσα ΕΑΠ και έχουν ανάγκη γνώσης προκειμένου να τους επιτραπεί πρόσβαση στις
διαβαθμισμένες ΔΠΕΕ που σχετίζονται με τη σύμβαση της ΓΓΣ.
26. Οι επισκέπτες δικαιούνται πρόσβαση μόνο στις ΔΠΕΕ που έχουν σχέση με το σκοπό της επίσκεψης.
VI.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΠΕΕ

27. Όσον αφορά τη διαβίβαση των ΔΠΕΕ με ηλεκτρονικά μέσα, ισχύουν οι οικείες διατάξεις του άρθρου 10 και του
παραρτήματος IV.
28. Όσον αφορά τη μεταφορά των ΔΠΕΕ, ισχύουν οι οικείες διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ, σύμφωνα με τις εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
29. Κατά τον καθορισμό των ρυθμίσεων ασφαλείας για τη μεταφορά διαβαθμισμένου υλικού ως φορτίου, εφαρμόζονται οι
ακόλουθες αρχές:
α) η ασφάλεια πρέπει να είναι εγγυημένη σε όλα τα στάδια της μεταφοράς από το αρχικό σημείο προέλευσης ως τον
τελικό προορισμό·
β) ο βαθμός προστασίας κάθε αποστολής στοιχείων προσδιορίζεται με βάση την ανώτατη διαβάθμιση του υλικού που
περιέχεται στην αποστολή·
γ) χορηγείται FSC στο κατάλληλο επίπεδο για τις εταιρείες που πραγματοποιούν τη μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές, το
προσωπικό που χειρίζεται την αποστολή στοιχείων λαμβάνει εξουσιοδότηση ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα Ι·
δ) πριν από κάθε διασυνοριακή μεταφορά υλικού με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET
UE/EU SECRET, ο αποστολέας καταρτίζει σχέδιο μεταφοράς το οποίο εγκρίνεται από τις ΕΑΑ/ΚΑΑ ή οποιαδήποτε
άλλη σχετική αρμόδια αρχή ασφαλείας·
ε) οι μεταφορές εκτελούνται κατά το δυνατόν από σημείο σε σημείο και ολοκληρώνονται όσο πιο γρήγορα το επιτρέπουν
οι εκάστοτε συνθήκες·
στ) εφόσον είναι εφικτό, τα δρομολόγια πρέπει να διέρχονται μόνον από κράτη μέλη· δρομολόγια μέσω κρατών άλλων από
τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον κατόπιν εξουσιοδότησης των ΕΑΑ/ΚΑΑ ή οποιασδήποτε άλλης
αρμόδιας αρχής ασφαλείας των κρατών τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη.
VII. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΠΕΕ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ
30. Η μεταφορά ΔΠΕΕ σε εργολάβους και υπεργολάβους που ευρίσκονται σε τρίτα κράτη διεξάγεται σύμφωνα με τα μέτρα
ασφαλείας μεταξύ της ΓΓΣ, ως αναθέτουσας αρχής, και των ΕΑΑ/ΚΑΑ του ενδιαφερόμενου τρίτου κράτους όπου έχει την
έδρα του ο εργολάβος.
VIII. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ RESTREINT UE/EU RESTRICTED
31. Σε συνεργασία με τις ΕΑΑ/ΚΑΑ των κρατών μελών κατά περίπτωση, η ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή, έχει το δικαίωμα
διεξαγωγής επισκέψεων στις εγκαταστάσεις των εργολάβων /υπεργολάβων βάσει συμβατικών διατάξεων προκειμένου να
εξακριβώσει ότι έχουν τεθεί σε ισχύ τα οικεία μέτρα ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΕΕ στο επίπεδο RESTREINT
UE/EU RESTRICTED όπως απαιτείται στο πλαίσιο της σύμβασης.
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32. Στον βαθμό που απαιτείται δυνάμει εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, η ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή,
γνωστοποιεί στις ΕΑΑ/ΚΑΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή ασφαλείας τις συμβάσεις ή τις συμβάσεις υπεργολαβίας
που περιέχουν πληροφορίες με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
33. Δεν απαιτείται FSC ή ΕΑΠ για τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους και το προσωπικό τους για τις συμβάσεις που
ανατίθενται από τη ΓΓΣ και περιέχουν πληροφορίες με διαβάθμιση RESTREINT UE /EU RESTRICTED.
34. Η ΓΓΣ, ως αναθέτουσα αρχή, εξετάζει τις απαντήσεις στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τις συμβάσεις που
απαιτούν πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED, παρά τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις
σχετικά με FSC ή ΕΑΠ που ενδέχεται να υπάρχουν βάσει των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
35. Οι όροι βάσει των οποίων ο κύριος εργολάβος μπορεί να συνάπτει σύμβαση υπεργολαβίας καθορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 21.
36. Όταν μια σύμβαση αφορά τον χειρισμό πληροφοριών με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED σε CIS που
διαχειρίζεται εργολήπτης, η ΓΓΣ ως αναθέτουσα αρχή μεριμνά ώστε η σύμβαση να καθορίζει τις απαραίτητες τεχνικές
και διοικητικές προδιαγραφές όσον αφορά την έγκριση CIS σε αναλογία προς τον αξιολογούμενο κίνδυνο, λαμβάνοντας
υπόψη όλους τους συναφείς παράγοντες. Το πεδίο έγκρισης του CIS συμφωνείται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και της
οικείας ΕΑΑ/ΚΑΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το παρόν παράρτημα περιέχει διατάξεις για την εφαρμογή του άρθρου 12.

II.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

2.

Όταν το Συμβούλιο κρίνει ότι υφίσταται μακροπρόθεσμα ανάγκη ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών,
— συνάπτεται συμφωνία ασφαλείας πληροφοριών, ή
— τίθεται σε εφαρμογή διοικητικός διακανονισμός,
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και τα τμήματα ΙΙΙ και IV και βάσει συστάσεως της Επιτροπής Ασφαλείας.

3.

Όταν ΔΠΕΕ οι οποίες παράγονται για τους σκοπούς επιχείρησης ΚΠΑΑ πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτα κράτη ή
διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή και εφόσον δεν υφίσταται κανένα από τα πλαίσια της
παραγράφου 2, η ανταλλαγή ΔΠΕΕ με το συμβάλλον τρίτο κράτος η διεθνή οργανισμό διέπεται, σύμφωνα με το τμήμα
V, από:
— συμφωνία-πλαίσιο συμμετοχής,
— ad hoc συμφωνία συμμετοχής, ή
— απουσία των ανωτέρω, από ad hoc διοικητικό διακανονισμό.

4.

Ελλείψει πλαισίου προβλεπομένου στις παραγράφους 2 και 3 και όταν λαμβάνεται απόφαση κοινοποίησης ΔΠΕΕ σε τρίτο
κράτος ή διεθνή οργανισμό σε κατ’ εξαίρεση ad hoc βάση, σύμφωνα με το τμήμα VI, πρέπει να ζητούνται γραπτές
διασφαλίσεις από το τρίτο κράτος ή το διεθνή οργανισμό για να εξασφαλίζεται ότι προστατεύουν τις ΔΠΕΕ που τους
κοινοποιούνται σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

III. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
5.

Οι συμφωνίες για την ασφάλεια των πληροφοριών θεσπίζουν τις βασικές αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές που διέπουν
την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και τρίτου κράτους ή διεθνούς οργανισμού.

6.

Οι συμφωνίες για την ασφάλεια των πληροφοριών προβλέπουν τεχνικούς διακανονισμούς εφαρμογής οι οποίοι συμφωνού
νται μεταξύ της Υπηρεσίας Ασφαλείας της ΓΓΣ, της ΔΑΕΕ και της αρμόδιας αρχής ασφαλείας του εν λόγω τρίτου κράτους ή
διεθνούς οργανισμού. Στους διακανονισμούς αυτούς λαμβάνεται δεόντως υπόψη το επίπεδο προστασίας που προβλέπουν οι
κανονισμοί, δομές και διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονται στο εν λόγω τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό. Εγκρίνονται
από την Επιτροπή Ασφαλείας.

7.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή ΔΠΕΕ πραγματοποιείται μόνο εφόσον προβλέπεται ρητώς από τη συμφωνία ασφαλείας των πλη
ροφοριών ή τους τεχνικούς διακανονισμούς εφαρμογής.

8.

Στις συμφωνίες ασφαλείας των πληροφοριών προβλέπεται ότι πριν από την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών στο
πλαίσιο της συμφωνίας, η Υπηρεσία Ασφαλείας της ΓΓΣ και η ΔΑΕΕ συμφωνούν ότι ο παραλήπτης είναι σε θέση να
προφυλάξει και να διασφαλίσει με κατάλληλο τρόπο τις πληροφορίες που παραλαμβάνει.

9.

Όταν το Συμβούλιο συνάπτει συμφωνία ασφαλείας των πληροφοριών, ορίζεται γραμματεία σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος ως
το κύριο σημείο εισόδου και εξόδου για τις ανταλλαγές διαβαθμισμένων πληροφοριών.

10. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κανονισμών, δομών και διαδικασιών ασφαλείας στο οικείο τρίτο κράτος ή
διεθνή οργανισμό, διεξάγονται επισκέψεις αξιολόγησης από την Υπηρεσία Ασφαλείας της ΓΓΣ από κοινού με τη ΔΑΕΕ και
κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με το συγκεκριμένο τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό. Οι εν λόγω επισκέψεις αξιολόγησης
διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ και αξιολογούν:
α) το ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών·
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β) τυχόν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πολιτικής ασφαλείας και τον τρόπο οργάνωσης της ασφαλείας στο τρίτο κράτος
ή στο διεθνή οργανισμό που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο επίπεδο των προς ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφο
ριών·
γ) τα ισχύοντα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας, και
δ) τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας για το επίπεδο των ΔΠΕΕ που θα κοινοποιηθούν.
11. Η ομάδα που διενεργεί επίσκεψη αξιολόγησης εξ ονόματος της ΕΕ αξιολογεί κατά πόσον οι κανονισμοί και οι διαδικασίες
ασφαλείας στο εν λόγω τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό είναι επαρκείς για την προστασία των ΔΠΕΕ στο ζητούμενο
επίπεδο.
12. Τα συμπεράσματα των επισκέψεων αυτών περιέχονται σε έκθεση βάσει της οποίας η Επιτροπή Ασφαλείας καθορίζει το
ανώτατο επίπεδο των προς ανταλλαγή ΔΠΕΕ σε έντυπη και, εφόσον είναι σκόπιμο, σε ηλεκτρονική μορφή με το ενδιαφε
ρόμενο τρίτο μέρος καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που διέπουν την ανταλλαγή με το εν λόγω μέρος.
13. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη διεξαγωγή πλήρους επίσκεψης αξιολόγησης ασφαλείας στο οικείο τρίτο κράτος ή
διεθνή οργανισμό πριν η Επιτροπή Ασφαλείας εγκρίνει τους διακανονισμούς εφαρμογής προκειμένου να προσδιορισθούν ο
χαρακτήρας και η αποτελεσματικότητα του ισχύοντος συστήματος ασφαλείας. Ωστόσο όταν αυτό δεν είναι εφικτό, η
Υπηρεσία Ασφαλείας της ΓΓΣ αποστέλλει στην Επιτροπή Ασφαλείας όσο το δυνατόν πληρέστερη έκθεση, βασιζόμενη
στις πληροφορίες τις οποίες διαθέτει, προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή Ασφαλείας για τους ισχύοντες κανόνες
ασφαλείας και τον τρόπο οργάνωσης της ασφάλειας στο οικείο τρίτο κράτος ή το διεθνή οργανισμό.
14. Η Επιτροπή Ασφαλείας μπορεί να αποφασίζει ότι εν αναμονή της εξετάσεως του αποτελέσματος της επίσκεψης αξιολόγησης
δεν παρέχονται ΔΠΕΕ ή δύνανται να παρέχονται μόνο μέχρις ενός συγκεκριμένου επιπέδου ή μπορεί να ορίζει ειδικούς
όρους για την παροχή ΔΠΕΕ στο οικείο τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό. Τα ανωτέρω κοινοποιούνται από την Υπηρεσία
Ασφαλείας της ΓΓΣ στο οικείο τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό.
15. Στις αμοιβαίες συμφωνίες με το οικείο τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό, η Υπηρεσία Ασφαλείας της ΓΓΣ διεξάγει, σε τακτά
διαστήματα, επισκέψεις επακόλουθης αξιολόγησης προκειμένου να επαληθεύει ότι οι ισχύοντες διακανονισμοί εξακολουθούν
να πληρούν τις συμφωνηθείσες ελάχιστες προδιαγραφές.
16. Όταν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ασφαλείας των πληροφοριών και ανταλλάσσονται οι διαβαθμισμένες πληροφορίες με το
οικείο τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό, η Επιτροπή Ασφαλείας μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση του ανώτατου
επιπέδου ΔΠΕΕ που δύνανται να ανταλλάσσονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και βάσει τυχόν επισκέψεων επακόλουθης
αξιολόγησης.
IV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
17. Όταν υπάρχει μακροπρόθεσμη ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών με διαβάθμιση κατά κανόνα όχι άνω του RESTREINT
UE/EU RESTRICTED με τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό, και όταν η επιτροπή ασφαλείας έχει διαπιστώσει ότι το εν λόγω
μέρος δεν διαθέτει επαρκώς ανεπτυγμένο σύστημα ασφαλείας ώστε να συνάπτει συμφωνία ασφαλείας πληροφοριών, ο
Γενικός Γραμματέας δύναται, μετά από έγκριση του Συμβουλίου, να προβεί σε διοικητικό διακανονισμό με τις αρμόδιες
αρχές του εν λόγω τρίτου κράτους ή διεθνούς οργανισμού.
18. Όταν επιβάλλεται, για επείγοντες επιχειρησιακούς λόγους, η ταχεία σύσταση πλαισίου ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληρο
φοριών, το Συμβούλιο μπορεί εκτάκτως να αποφασίζει τη σύναψη διοικητικού διακανονισμού για την ανταλλαγή πληρο
φοριών υψηλότερου επιπέδου διαβάθμισης.
19. Οι διοικητικοί διακανονισμοί λαμβάνουν κατά κανόνα τη μορφή ανταλλαγής επιστολών.
20. Προτού χορηγηθούν πράγματι οι ΔΠΕΕ στο οικείο τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό, διεξάγεται επίσκεψη αξιολόγησης,
όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10, και διαβιβάζεται η έκθεση στην Επιτροπή Ασφαλείας η οποία και κρίνει εάν είναι
ικανοποιητική. Ωστόσο, όταν υφίστανται έκτακτοι λόγοι επείγουσας ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών που τίθενται
υπόψη του Συμβουλίου, επιτρέπεται η κοινοποίηση των ΔΠΕΕ εφόσον καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ταχύτερη
δυνατή διεξαγωγή αυτής της επίσκεψης.
21. Ηλεκτρονική ανταλλαγή ΔΠΕΕ πραγματοποιείται μόνο εφόσον προβλέπεται ρητώς από το διοικητικό διακανονισμό.
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΠΑΑ

22. Οι συμφωνίες-πλαίσια συμμετοχής διέπουν τη συμμετοχή τρίτων κρατών ή διεθνών οργανισμών στις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ. Οι
συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν διατάξεις για την κοινοποίηση ΔΠΕΕ που παράγονται για τους σκοπούς επιχειρήσεων
ΚΠΑΑ στα συμβάλλοντα τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς. Το ανώτατο επίπεδο διαβάθμισης των ΔΠΕΕ που μπορούν να
ανταλλάσσονται είναι RESTREINT UE/EU RESTRICTED για μη στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL για στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, εκτός εάν ορίζεται άλλως στηναπόφαση για τη σύσταση
κάθε επιχείρησης ΚΠΑΑ.
23. Οι ad hoc συμφωνίες συμμετοχής που συνάπτονται για συγκεκριμένη επιχείρηση ΚΠΑΑ περιλαμβάνουν διατάξεις για την
κοινοποίηση ΔΠΕΕ που παράγονται για τους σκοπούς της εν λόγω επιχείρησης στο συμβάλλον κράτος ή διεθνή οργανισμό.
Το ανώτατο επίπεδο διαβάθμισης των ΔΠΕΕ που μπορούν να ανταλλάσσονται είναι RESTREINT UE/EU RESTRICTED για
μη στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL για στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ,
εκτός εάν ορίζεται άλλως στην απόφαση για τη σύσταση κάθε επιχείρησης ΚΠΑΑ.
24. Οι ad hoc διοικητικοί διακανονισμοί για τη συμμετοχή τρίτου κράτους ή διεθνούς οργανισμού σε συγκεκριμένη επιχείρηση
ΚΠΑΑ μπορούν να καλύπτουν μεταξύ άλλων την παροχή ΔΠΕΕ που παράγονται για τους σκοπούς της επιχείρησης στο εν
λόγω τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό. Αυτοί οι ad hoc διοικητικοί διακανονισμοί συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στις παραγράφους 17 και 18 του τμήματος IV. Το ανώτατο επίπεδο διαβάθμισης των ΔΠΕΕ που
μπορούν να ανταλλάσσονται είναι RESTREINT UE/EU RESTRICTED για μη στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και CON
FIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL για στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, εκτός εάν ορίζεται άλλως στην απόφαση για τη
σύσταση κάθε επιχείρησης ΚΠΑΑ.
25. Δεν απαιτούνται διακανονισμοί εφαρμογής ή επισκέψεις αξιολόγησης προ της εφαρμογής των διατάξεων περί κοινοποίησης
ΔΠΕΕ στο πλαίσιο των παραγράφων 22, 23 και 24.
26. Όταν το κράτος υποδοχής στο έδαφος του οποίου διεξάγεται επιχείρηση ΚΠΑΑ δεν έχει συνάψει συμφωνία ασφαλείας
πληροφοριών ή διοικητικό διακανονισμό με την ΕΕ για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών και εφόσον προκύψει
συγκεκριμένη και άμεση επιχειρησιακή ανάγκη, επιτρέπεται η σύναψη ad hoc διοικητικού διακανονισμού. Η δυνατότητα
αυτή προβλέπεται στην απόφαση για τη σύσταση της επιχείρησης ΚΠΑΑ. Οι ΔΠΕΕ που κοινοποιούνται υπό τις περιστάσεις
αυτές περιορίζονται σε εκείνες που παράγονται για τους σκοπούς της επιχείρησης ΚΠΑΑ και η διαβάθμισή τους δεν
υπερβαίνει τη RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Βάσει του εν λόγω ad hoc διοικητικού διακανονισμού, το κράτος
υποδοχής αναλαμβάνει την προστασία των ΔΠΕΕ σύμφωνα με ελάχιστες προδιαγραφές τουλάχιστον ισοδύναμες με τις
οριζόμενες στην παρούσα απόφαση.
27. Στις διατάξεις περί διαβαθμισμένων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε συμφωνίες πλαίσια συμμετοχής, ad hoc συμ
φωνίες συμμετοχής και ad hoc διακανονισμούς συμμετοχής που αναφέρονται στις παραγράφους 22 έως 24 προβλέπεται ότι
το οικείο τρίτο κράτος ή διεθνής οργανισμός διασφαλίζει ότι το αποσπώμενο στις επιχειρήσεις προσωπικό του θα προ
στατεύει τις ΔΠΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου και με περαιτέρω οδηγίες των αρμοδίων αρχών,
περιλαμβανομένης και της ιεραρχίας της επιχείρησης.
28. Εάν συναφθεί εν συνεχεία συμφωνία ασφαλείας των πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και συμβάλλοντος τρίτου κράτους ή
διεθνούς οργανισμού, η συμφωνία ασφαλείας των πληροφοριών υπερισχύει των συμφωνιών-πλαισίων συμμετοχής, των ad
hoc συμφωνιών συμμετοχής ή των ad hoc διοικητικών διακανονισμών, όσον αφορά την ανταλλαγή και τον χειρισμό των
ΔΠΕΕ.
29. Εάν δεν προβλέπεται ρητώς από την εν λόγω συμφωνία ή το διακανονισμό, δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική ανταλλαγή ΔΠΕΕ
στο πλαίσιο συμφωνίας-πλαισίου συμμετοχής, ad hoc συμφωνίας συμμετοχής ή ad hoc διοικητικού διακανονισμού με τρίτο
κράτος ή διεθνή οργανισμό.
30. Οι ΔΠΕΕ που παράγονται για τους σκοπούς επιχείρησης ΚΠΑΑ μπορούν να κοινολογούνται στο προσωπικό που έχει
αποσπασθεί στην εν λόγω επιχείρηση από τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς σύμφωνα με τις παραγράφους 22 έως 29.
Όταν εγκρίνεται η πρόσβαση του προσωπικού αυτού σε ΔΠΕΕ σε χώρους ή σε CIS επιχείρησης ΚΠΑΑ, εφαρμόζονται μέτρα
(όπως καταγραφή των κοινολογούμενων ΔΠΕΕ) για τον περιορισμό του κινδύνου απώλειας ή διαρροής. Τα μέτρα αυτά
περιγράφονται στα οικεία έγγραφα σχεδιασμού ή αποστολής.
VI. ΕΚΤΑΚΤΗ AD HOC ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΠΕΕ
31. Όταν δεν υφίσταται πλαίσιο σύμφωνα με τα τμήματα ΙΙΙ έως V, και το Συμβούλιο ή κάποιο από τα προπαρασκευαστικά του
όργανα κρίνει ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη κοινοποίησης ΔΠΕΕ σε τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό, η ΓΓΣ:
α) στο μέτρο του δυνατού, ελέγχει με τις αρχές ασφαλείας του οικείου τρίτου κράτους ή διεθνούς οργανισμού ότι οι
κανονισμοί, δομές και διαδικασίες ασφαλείας του διασφαλίζουν ότι οι κοινοποιούμενες σε αυτό ΔΠΕΕ θα προστατεύονται
βάσει κριτηρίων εξίσου αυστηρών με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση·
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β) καλεί την Επιτροπή Ασφαλείας, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, να εκδώσει σύσταση όσον αφορά την κατάλληλη
εμπιστοσύνη προς τους κανόνες, τις δομές και τις διαδικασίες ασφαλείας του τρίτου κράτους ή διεθνούς οργανισμού
αποδέκτη των ΔΠΕΕ.
32. Εάν η Επιτροπή Ασφαλείας εκδώσει ευνοϊκή σύσταση όσον αφορά την κοινοποίηση των ΔΠΕΕ, το ζήτημα παραπέμπεται
στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) η οποία λαμβάνει τη σχετική απόφαση.
33. Εάν η Επιτροπή Ασφαλείας δεν εκδώσει ευνοϊκή σύσταση για την κοινοποίηση των ΔΠΕΕ:
α) για θέματα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας εξετάζει το ζήτημα και διατυπώνει
σύσταση για λήψη απόφασης από την ΕΜΑ·
β) για τα υπόλοιπα θέματα, η ΕΜΑ εξετάζει το ζήτημα και λαμβάνει σχετική απόφαση.
34. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και με την επιφύλαξη της προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης του φορέα προέλευσης, η ΕΜΑ
δύναται να αποφασίσει ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο εν μέρει ή μόνο εφόσον
υποχαρακτηρισθούν ή αποχαρακτηρισθούν προηγουμένως, ή ότι οι προς παροχή πληροφορίες πρέπει να ετοιμασθούν
χωρίς αναφορά στην πηγή ή το αρχικό επίπεδο διαβάθμισης της ΕΕ.
35. Μετά την απόφαση κοινοποίησης των ΔΠΕΕ, η ΓΓΣ προωθεί το εν λόγω έγγραφο το οποίο φέρει σήμανση κοινοποιησιμό
τητας στην οποία αναφέρεται το τρίτο κράτος ή ο διεθνής οργανισμός στον οποίο κοινοποιήθηκε. Πριν από ή κατά την
κοινοποίηση, το εν λόγω τρίτο μέρος δεσμεύεται γραπτώς να προστατεύσει τις ΔΠΕΕ που λαμβάνει σύμφωνα με τις βασικές
αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.
VII. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΠΕΕ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
36. Όταν υφίσταται πλαίσιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρίτο κράτος ή
διεθνή οργανισμό, το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση με την οποία εξουσιοδοτεί τον Γενικό Γραμματέα να κοινοποιήσει τις
ΔΠΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της συγκατάθεσης του φορέα προέλευσης των πληροφοριών, στο οικείο τρίτο κράτος ή διεθνή
οργανισμό.
37. Όταν υφίσταται πλαίσιο σύμφωνα με την παράγραφο 3 για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών με τρίτο κράτος ή
διεθνή οργανισμό, ο Γενικός Γραμματέας εξουσιοδοτείται να κοινοποιήσει ΔΠΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση
της επιχείρησης ΚΠΑΑ και με την αρχή της συγκατάθεσης του φορέα προέλευσης των πληροφοριών.
38. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή σε ανώτερους υπαλλήλους της ΓΓΣ ή σε άλλα
πρόσωπα υπ’ αυτόν.
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Προσάρτημα Α
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
«Απειλή» είναι η πιθανή αιτία ανεπιθύμητου συμβάντος που μπορεί να θίξει ένα οργανισμό ή οποιοδήποτε από τα συστήματα που
χρησιμοποιεί· οι απειλές μπορεί να είναι τυχαίες ή εσκεμμένες (δόλιες) και χαρακτηρίζονται από απειλητικά στοιχεία, πιθανούς
στόχους και μεθόδους επίθεσης.
«Αποχαρακτηρισμός» είναι η κατάργηση οποιασδήποτε διαβάθμισης ασφαλείας.
«Ασφάλεια εις βάθος» είναι η εφαρμογή μιας σειράς μέτρων ασφαλείας, τα οποία οργανώνονται ως πολλαπλά επίπεδα άμυνας.
«Ασφάλεια προσωπικού» — βλ. άρθρο 7 παράγραφος 1.
«Βιομηχανική ασφάλεια» — βλ. άρθρο 11 παράγραφος 1.
«Βιομηχανικός ή άλλος φορέας» είναι ο φορέας που ασχολείται με την προμήθεια φυσικών αγαθών, την εκτέλεση έργων ή την
παροχή υπηρεσιών· ο ορισμός αυτός αφορά βιομηχανικούς, εμπορικούς, επιστημονικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή ανα
πτυξιακούς φορείς, φορείς παροχής υπηρεσιών ή αυτοαπασχολούμενους.
«Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ασφαλείας» είναι το σύνολο της διαδικασίας εντοπισμού, ελέγχου και ελαχιστοποίησης αβέ
βαιων γεγονότων που μπορούν να θίξουν την ασφάλεια οργανισμού ή οποιουδήποτε από τα συστήματα που χρησιμοποιεί.
Καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων σχετικά με τους κινδύνους, περιλαμβανομένων της αξιολόγησης, της επεξεργασίας, της
αποδοχής και της κοινοποίησης.
«Διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ» (ΔΠΕΕ) — βλ. άρθρο 2 παράγραφος 1.
«Διαβαθμισμένη σύμβαση» είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της ΓΓΣ και ενός εργολάβου για την προμήθεια υλικού, την
εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών, της οποίας η υλοποίηση απαιτεί ή περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ή τη
δημιουργία τους.
«Διαβαθμισμένη σύμβαση υπεργολαβίας» είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ ενός εργολάβου της ΓΓΣ και ενός άλλου
εργολάβου (ήτοι του υπεργολάβου) για την προμήθεια υλικού, την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών, της οποίας η
υλοποίηση απαιτεί ή περιλαμβάνει την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ή τη δημιουργία τους.
«Διασύνδεση» — βλ. παράρτημα ΙV παράγραφος 31.
«Διασφάλιση των πληροφοριών» — βλ. άρθρο 10 παράγραφος 1.
«Διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών» — βλ. άρθρο 9 παράγραφος 1.
«Έγγραφο» είναι κάθε καταγεγραμμένη πληροφορία ανεξαρτήτως φυσικής μορφής ή χαρακτηριστικών.
«Έγγραφο θεμάτων ασφαλείας» (ΕΘΑ) είναι το σύνολο ειδικών συμβατικών όρων, που εκδίδει η αναθέτουσα αρχή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος διαβαθμισμένης σύμβασης που συνεπάγεται πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ή δημιουργία τέτοιων πληροφο
ριών και καθορίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας ή τα στοιχεία της σύμβασης που χρειάζονται προστασία.
«Εξουσιοδότηση ασφαλείας προσωπικού» (ΕΑΠ) είναι ένα εκ των κατωτέρω ή και τα δύο ταυτόχρονα:
— Η «εξουσιοδότηση ασφαλείας προσωπικού ΕΕ» (ΕΑΠ ΕΕ) για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ είναι η έγκριση της αρμόδιας για τους
διορισμούς αρχής της ΓΓΣ η οποία παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μετά την ολοκλήρωση έρευνας ασφαλείας
από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους που πιστοποιεί ότι ένα άτομο μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καθορισθεί η
ανάγκη γνώσης του, να έχει πρόσβαση σε ΔΠΕΕ μέχρις ενός συγκεκριμένου επιπέδου (CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL ή υψηλότερου) έως προκαθορισμένη ημερομηνία. Το άτομο αυτό θεωρείται ότι έχει λάβει εξουσιοδότηση
ασφαλείας.
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— Η «εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας προσωπικού» (εθνική ΕΑΠ) για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ είναι η δήλωση της αρμόδιας αρχής
κράτους μέλους η οποία πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση έρευνας ασφαλείας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους
που πιστοποιεί ότι ένα άτομο μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καθορισθεί η ανάγκη γνώσης του, να έχει πρόσβαση σε
ΔΠΕΕ μέχρις ενός συγκεκριμένου επιπέδου (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερου) έως προκαθορισμένη
ημερομηνία. Το άτομο αυτό θεωρείται ότι έχει λάβει εξουσιοδότηση ασφαλείας.
«Επίπεδο ασφαλείας λειτουργίας» είναι ο ορισμός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες λειτουργεί το CIS βάσει της ταξινόμησης των
πληροφοριών τις οποίες χειρίζεται και των επιπέδων διαβάθμισης, των τυπικών εγκρίσεων πρόσβασης και της «ανάγκης γνώσης»
των χρηστών του. Για τον χειρισμό ή τη διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών υφίστανται τέσσερις τρόποι λειτουργίας:
απόλυτο επίπεδο, υψηλό επίπεδο, τμηματικό επίπεδο και πολλαπλό επίπεδο.
— «Απόλυτο επίπεδο ασφαλείας» είναι το επίπεδο λειτουργίας στο οποίο όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο CIS
ελέγχονται σύμφωνα με τον ανώτατο βαθμό διαβάθμισης των πληροφοριών που χειρίζεται το CIS και έχουν την ίδια ανάγκη
γνώσης όλων των πληροφοριών που χειρίζεται το CIS.
— «Υψηλό επίπεδο ασφαλείας» είναι το επίπεδο λειτουργίας στο οποίο όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο CIS
ελέγχονται σύμφωνα με τον ανώτατο βαθμό διαβάθμισης των πληροφοριών που χειρίζεται το CIS, αλλά δεν έχουν όλα
την ίδια ανάγκη γνώσης των πληροφοριών που χειρίζεται το CIS· έγκριση πρόσβασης στις πληροφορίες μπορεί να δοθεί από
πρόσωπο.
— «Τμηματικό επίπεδο ασφαλείας» είναι το επίπεδο λειτουργίας στο οποίο όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο CIS
ελέγχονται σύμφωνα με τον ανώτατο βαθμό διαβάθμισης των πληροφοριών που χειρίζεται το CIS, αλλά δεν διαθέτουν όλα τα
πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο CIS τυπική έγκριση πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που χειρίζεται το CIS· για την
τυπική έγκριση απαιτείται τυπικός έλεγχος από την κεντρική αρχή διαχείρισης της πρόσβασης ο οποίος διαφέρει από τη
διακριτική ευχέρεια προσώπου να εγκρίνει την πρόσβαση.
— «Πολλαπλό επίπεδο ασφαλείας» είναι το επίπεδο λειτουργίας στο οποίο δεν ελέγχονται όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση
στο CIS σύμφωνα με τον ανώτατο βαθμό διαβάθμισης των πληροφοριών που χειρίζεται το σύστημα ούτε έχουν την ίδια
ανάγκη γνώσης των πληροφοριών που χειρίζεται το CIS.
«Επιχείρηση ΚΠΑΑ» είναι η επιχείρηση διαχείρισης στρατιωτικών και μη στρατιωτικών κρίσεων σύμφωνα με τον τίτλο V κεφάλαιο
2 της συνθήκης ΕΕ.
«Εξουσιοδότηση ασφαλείας φορέα» (FSC) είναι η διοικητική απόφαση της ΕΑΑ/ΚΑΑ η οποία βεβαιώνει ότι, από πλευράς
ασφαλείας, ο φορέας μπορεί να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας ΔΠΕΕ ορισμένης διαβάθμισης ασφαλείας και ότι το
προσωπικό του που χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε ΔΠΕΕ λαμβάνει την προσήκουσα εξουσιοδότηση ασφαλείας και έχει
ενημερωθεί για τις απαιτήσεις ασφαλείας που είναι αναγκαίες για την πρόσβαση σε ΔΠΕΕ και για την προστασία τους.
«Εργολάβος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη νομική ικανότητα ανάληψης συμβάσεων.
«Έρευνα ασφαλείας» είναι οι διαδικασίες έρευνας που διενεργούνται από την αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με
τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος για την εξασφάλιση διαβεβαίωσης ότι δεν είναι
γνωστό τίποτε αρνητικό που να εμποδίζει τη χορήγηση στο εν λόγω πρόσωπο εθνικής ΕΑΠ ή ΕΑΠ ΕΕ για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ
μέχρις ενός συγκεκριμένου επιπέδου (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερου).
«Καθορισμένη αρχή ασφαλείας» (ΚΑΑ) είναι η αρχή η οποία είναι υπόλογη στην Εθνική Αρχή Ασφαλείας (ΕΑΑ) κράτους μέλους
και έχει καθήκον, αφενός, να ενημερώνει τους βιομηχανικούς και άλλους φορείς σχετικά με την εθνική πολιτική στα θέματα
βιομηχανικής ασφαλείας και, αφετέρου, να τους καθοδηγεί και να τους παρέχει συνδρομή κατά την εφαρμογή αυτής της εθνικής
πολιτικής. Τα καθήκοντα της ΚΑΑ μπορούν να εκτελούνται από την ΕΑΑ ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή.
«Καταχώριση» — βλ. παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 18.
«Κάτοχος» είναι το δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με προσδιορισμένη ανάγκη γνώσης που κατέχει ένα στοιχείο ΔΠΕΕ και
είναι αντιστοίχως υπεύθυνο για την προστασία του.
«Κίνδυνος» είναι η πιθανότητα μια δεδομένη απειλή να εκμεταλλευθεί τα εσωτερικά και εξωτερικά τρωτά σημεία ενός οργανισμού
ή των συστημάτων που χρησιμοποιεί και να προκαλέσει βλάβη στον οργανισμό και στα υλικά ή άυλα στοιχεία του. Μετράται ως
ο συνδυασμός της ενδεχόμενης υλοποίησης των απειλών και των συνεπειών τους.
— «Αποδοχή του κινδύνου» είναι η απόφαση με την οποία συμφωνείται ότι υφίσταται υπολειπόμενος κίνδυνος μετά τον
χειρισμό του.
— Η «αξιολόγηση κινδύνου» συνίσταται στον εντοπισμό των απειλών και των τρωτών σημείων και στη διεξαγωγή σχετικής
ανάλυσης του κινδύνου, ήτοι ανάλυση της ενδεχόμενης υλοποίησης και των συνεπειών της.
— Η «κοινοποίηση του κινδύνου» συνίσταται στην ευαισθητοποίηση ως προς τους κινδύνους μεταξύ των κοινοτήτων των
χρηστών CIS, στην ενημέρωση των αρχών έγκρισης ως προς τους κινδύνους αυτούς και στην υποβολή σχετικών εκθέσεων
στις επιχειρησιακές αρχές.
— Ο «χειρισμός του κινδύνου» συνίσταται στην άμβλυνση, αναίρεση ή μείωση του κινδύνου (μέσω κατάλληλου συνδυασμού
τεχνικών, φυσικών, οργανωτικών ή διαδικαστικών μέτρων), μεταφορά ή παρακολούθηση του κινδύνου.
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«Κρυπτογραφικό υλικό» είναι οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι, το κρυπτογραφικό υλικό και οι ενότητες λογισμικού, καθώς και τα
προϊόντα που περιέχουν λεπτομέρειες εφαρμογής και τη συναφή τεκμηρίωση και το υλικό πληκτρολόγησης.
«Κύκλος ζωής CIS» είναι η συνολική διάρκεια ύπαρξης ενός CIS, που περιλαμβάνει την έναρξη της διαδικασίας, την αρχική
σύλληψη, τον προγραμματισμό, την ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή, την εφαρμογή, τη λειτουργία,
τη συντήρηση και τον παροπλισμό.
«Πιστοποίηση» είναι η διαδικασία που καταλήγει σε τυπική δήλωση της Αρχής Πιστοποίησης της Ασφάλειας (ΕΠΑ) ότι το
δεδομένο σύστημα έχει λάβει έγκριση να λειτουργεί με καθορισμένο βαθμό ασφαλείας, με συγκεκριμένο τρόπο ασφαλείας στο
επιχειρησιακό του περιβάλλον και με αποδεκτό βαθμό κινδύνου, βασιζόμενο στην παραδοχή ότι εφαρμόζεται εγκεκριμένο σύνολο
τεχνικών, φυσικών, οργανωτικών και διαδικαστικών μέτρων ασφαλείας,
«Πιστοποιητικό ελέγχου ασφαλείας προσωπικού» (ΠΕΑΠ) είναι το πιστοποιητικό που εκδίδει αρμόδια αρχή με το οποίο πιστο
ποιείται ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει υποστεί έλεγχο ασφαλείας και διαθέτει έγκυρη εθνική ΕΑΠ ή ΕΑΠ ΕΕ και στο οποίο
αναφέρονται το επίπεδο των ΔΠΕΕ στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλό
τερο), η ημερομηνία ισχύος της σχετικής ΕΑΠ και η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.
«Πρόγραμμα/Σχέδιο εντολών ασφαλείας» (PSI) είναι ο κατάλογος των διαδικασιών ασφαλείας που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο
πρόγραμμα/σχέδιο για την τυποποίησή τους. Μπορεί να αναθεωρείται μέσω του προγράμματος/σχεδίου.
«Στοιχείο» είναι οτιδήποτε έχει αξία για τον οργανισμό, τις επιχειρήσεις και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων
των πηγών πληροφοριών που υποστηρίζουν την αποστολή του οργανισμού.
«Σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών» (CIS) — βλ. άρθρο 10 παράγραφος 2.
«TEMPEST» είναι η έρευνα, η μελέτη και ο έλεγχος του κινδύνου διαρροής μέσω ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και τα μέτρα
εξάλειψης των εκπομπών αυτών.
«Τρωτότητα» είναι η οποιαδήποτε αδυναμία που μπορούν να εκμεταλλευθούν μία ή περισσότερες απειλές. Η τρωτότητα μπορεί
να οφείλεται σε κάποια παράλειψη ή να απορρέει από κάποια αδυναμία των ελέγχων όσον αφορά την αυστηρότητα, την
πληρότητα ή τη σταθερότητά τους, μπορεί δε να είναι τεχνικής, διαδικαστικής, φυσικής, οργανωτικής ή επιχειρησιακής φύσεως.
«Οδηγός διαβαθμίσεων ασφαλείας» («ΟΔΑ») είναι το έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα στοιχεία προγράμματος ή σύμβασης
που είναι διαβαθμισμένα και καθορίζεται η εφαρμοστέα διαβάθμιση ασφαλείας. Ο ΟΔΑ μπορεί να επεκτείνεται καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος ή της σύμβασης και ενδέχεται να γίνεται εκ νέου διαβάθμιση των στοιχείων, ακόμα και σε κατώτερη
βαθμίδα· όταν υπάρχει ΟΔΑ, πρέπει να αποτελεί τμήμα του ΕΘΑ.
«Υλικό» είναι κάθε έγγραφο ή στοιχείο μηχανημάτων ή εξοπλισμού που έχει ήδη κατασκευασθεί ή ευρίσκεται υπό κατασκευή.
«Υπολειπόμενος κίνδυνος» είναι ο κίνδυνος που εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας,
δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν όλες οι απειλές και να εξαλειφθούν όλες οι τρωτότητες.
«Υποχαρακτηρισμός» είναι η μείωση του επιπέδου της διαβάθμισης ασφαλείας.
«Φορέας προέλευσης» είναι το όργανο, οργανισμός ή υπηρεσία της ΕΕ, κράτος μέλος, τρίτο κράτος ή διεθνής οργανισμός υπό
την εξουσία του οποίου διαβαθμισμένες πληροφορίες έχουν δημιουργηθεί και/ή εισαχθεί στις δομές της ΕΕ.
«Φυσική ασφάλεια» — βλ. άρθρο 8 παράγραφος 1.
«Χειρισμός» ΔΠΕΕ είναι όλες οι δυνατές ενέργειες στις οποίες είναι δυνατόν να υποβληθούν οι ΔΠΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής τους. Περιλαμβάνει τη δημιουργία, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τον υποχαρακτηρισμό, τον αποχαρακτηρισμό και
την καταστροφή τους. Σε σχέση με το CIS περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή, την επίδειξη, τη διαβίβαση και την αποθήκευσή
τους.
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Προσάρτημα Β
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EU

TRES SECRET UE/EU TOP
SECRET UE/EU SECRET
SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU
RESTRICTED

Très Secret (Loi
11.12.1998)

Secret (Loi
11.12.1998)

Confidentiel (Loi
11.12.1998)

Zeer Geheim (Wet
11.12.1998)

Geheim (Wet
11.12.1998)

Vertrouwelijk (Wet
11.12.1998)

Βουλγαρία

Cтpoгo ceкретно

Ceкретно

Поверително

За служебно ползване

Τσεχική Δημοκρα
τία

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Δανία

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Γερμανία

STRENG GEHEIM

GEHEIM

VS (2) — VERTRAULICH

VS — NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH

Εσθονία

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Ιρλανδία

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Συντμ.: ΑΑΠ

Συντμ.: (ΑΠ)

Συντμ.: (ΕΜ)

Συντμ.: (ΠΧ)

Ισπανία

SECRETO

RESERVADO

CONFIDENCIAL

DIFUSION LIMITADA

Γαλλία

Très Secret Défense

Secret Défense

Confidentiel Défense

Βλέπε (3) κατωτέρω

Ιταλία

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Συντμ.: (ΑΑΠ)

Συντμ.: (ΑΠ)

Συντμ.: (ΕΜ)

Συντμ.: (ΠΧ)

Λετονία

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Λιθουανία

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Λουξεμβούργο

Très Secret Lux

Secret Lux

Confidentiel Lux

Restreint Lux

Ουγγαρία

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Μάλτα

L-Ogħla Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Κάτω Χώρες

Stg. ZEER GEHEIM

Stg. GEHEIM

Stg. CONFIDENTIEEL

Dep. VERTROUWELIJK

Αυστρία

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Πολωνία

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Πορτογαλία

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Ρουμανία

Strict secret de impor
tanță deosebită

Strict secret

Secret

Secret de serviciu

Βέλγιο

Ελλάδα

Κύπρος

Βλέπε (1) κατωτέρω

EL
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TRES SECRET UE/EU TOP
SECRET UE/EU SECRET
SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL
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RESTREINT UE/EU
RESTRICTED

Σλοβενία

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Σλοβακία

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

ERITTÄIN SALAINEN

SALAINEN

LUOTTAMUKSELLINEN

YTTERST HEMLIG

HEMLIG

KONFIDENTIELL

BEGRÄNSAD
TILLGANG

HEMLIG AV
SYNNERLIG
BETYDELSE FÖR
RIKETS SÄKERHET

HEMLIG/SECRET

HEMLIG/CONFIDENTIAL

HEMLIG/RESTRICTED

HEMLIG

HEMLIG

HEMLIG

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Φινλανδία

KÄYTTÖ RAJOITETTU

HEMLIG/TOP SECRET
Σουηδία (4)

Ηνωμένο Βασίλειο

(1) Η «Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding» δεν αποτελεί διαβάθμιση ασφαλείας στο Βέλγιο. Το Βέλγιο χειρίζεται και προστατεύει τις
πληροφορίες «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» κατά τρόπο εξίσου αυστηρό με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που περιγράφονται στους
κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Γερμανία: VS = Verschlusssache.
(3) Η Γαλλία δεν χρησιμοποιεί την κατηγορία διαβάθμισης «RESTREINT» στο εθνικό της σύστημα. Η Γαλλία χειρίζεται και προστατεύει τις
πληροφορίες «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» κατά τρόπο εξίσου αυστηρό με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που περιγράφονται στους
κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4
( ) Σουηδία: οι σημάνσεις διαβάθμισης ασφαλείας στην άνω σειρά χρησιμοποιούνται από τις αρχές άμυνας και οι ενδείξεις στην κάτω σειρά από
άλλες αρχές.
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Προσάρτημα Γ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΑΑ)
ΒΕΛΓΙΟ
Autorité nationale de Sécurité
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération
au Développement
15, rue des Petits Carmes
1000 Bruxelles
Τηλέφωνο Γραμματείας + 32 25014542
Φαξ + 32 25014596
E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

ΔΑΝΙΑ
Politiets Efterretningstjeneste
(Danish Security Intelligence Service)
Klausdalsbrovej 1
2860 Søborg
Τηλ. + 45 33148888
Φαξ + 45 33430190
Forsvarets Efterretningstjeneste
(Danish Defence Intelligence Service)
Kastellet 30
2100 Copenhagen Ø
Τηλ. + 45 33325566
Φαξ + 45 33931320

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
State Commission on Information Security
90 Cherkovna Str.
1505 Sofia
Τηλ. + 359 29215911
Φαξ + 359 29873750
E-mail: dksi@government.bg
Ιστοσελίδα: www.dksi.bg

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesministerium des Innern
Referat ÖS III 3
Alt-Moabit 101 D
11014 Berlin
Τηλ. + 49 30186810
Φαξ + 49 30186811441
E-mail: oesIII3@bmi.bund.de

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Národní bezpečnostní úřad
(National Security Authority)
Na Popelce 2/16
150 06 Praha 56

ΕΣΘΟΝΙΑ
National Security Authority Department
Estonian Ministry of Defence
Sakala 1
15094 Tallinn

Τηλ. + 420 257283335
Φαξ + 420 257283110
E-mail: czech.nsa@nbu.cz
Ιστοσελίδα: www.nbu.cz

Τηλ. +372 7170113-117
Φαξ +372 7170213
E-mail: nsa@kmin.ee

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
National Security Authority
Department of Foreign Affairs
76 – 78 Harcourt Street
Dublin 2

ΙΣΠΑΝΙΑ
Autoridad Nacional de Seguridad
Oficina Nacional de Seguridad
Avenida Padre Huidobro s/n
28023 Madrid

Τηλ. + 353 1478 0822
Φαξ + 353 14082959

Τηλ. + 34 913725000
Φαξ + 34 913725808
E-mail: nsa-sp@areatec.com

ΕΛΛΑΔΑ
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)
Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών
ΣΤΓ 1020 Χολαργός – Αθήνα

ΓΑΛΛΙΑ
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Sous-direction Protection du secret (SGDSN/PSD)
51 Boulevard de la Tour-Maubourg
75700 Paris 07 SP

Τηλ. + 30 210 6572045 (ώρες γραφείου)
+ 30 2106572009 (ώρες γραφείου)
Φαξ + 30 2106536279
+ 30 2106577612

Τηλ. + 33 171758177
Φαξ + 33 171758200

Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)
Military Intelligence Sectoral Directorate
Security Counterintelligence Directorate
STG 1020 Holargos – Athens
Τηλ. + 30 210 6572045
+ 30/210/657 20 09
Φαξ + 30 2106536279
+ 30 2106577612
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ΙΤΑΛΙΑ
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
D.I.S. – U.C.Se.
Via di Santa Susanna, 15
00187 Roma
Τηλ. + 39 0661174266
Φαξ + 39 064885273

ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Άμυνας
Στρατιωτικό Επιτελείο του Υπουργού
Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)
Υπουργείο Άμυνας
Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4
1432 Λευκωσία
Τηλ. + 357 22807569, + 357 22807643,
+ 357 22807764
Φαξ + 357 22302351
Ministry of Defence
Minister’s Military Staff
National Security Authority (NSA)
4 Emanuel Roidi street
1432 Nicosia

ΛΕΤΟΝΙΑ
National Security Authority
Constitution Protection Bureau of the Republic of Latvia
P.O.Box 286
LV-1001 Riga
Τηλ. +371 67025418
Φαξ +371 67025454
E-mail: ndi@sab.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo
komisija
(The Commission for Secrets Protection Coordination of
the Republic of Lithuania
National Security Authority)
Gedimino 40/1
LT-01110 Vilnius
Τηλ. + 370 52663201,
+ 370 52663202
Φαξ + 370 52663200
E-mail: nsa@vsd.lt

Τηλ. + 357 22807569, + 357 22807643,
+357 22807764
Φαξ + 357 22302351
E-mail: cynsa@mod.gov.cy

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Autorité nationale de Sécurité
Boîte postale 2379
1023 Luxembourg

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Τηλ. + 352 24782210 central
+ 352 24782253 direct
Φαξ + 352 24782243

Τηλ. + 31 703204400
Φαξ + 31 703200733

Φαξ + 361 3469658
E-mail: nbf@nbf.hu
Ιστοσελίδα: www.nbf.hu
Ministerie van Defensie
Beveiligingsautoriteit

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
(National Security Authority)
P.O. Box 2
1357 Budapest
Τηλ. + 361 3469652

Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Τηλ. + 31 703187060
Φαξ + 31 703187522

ΜΑΛΤΑ
Ministry of Justice and Home Affairs
P.O. Box 146
Valletta
Τηλ. + 356 21249844
Φαξ + 356 25695321

ΑΥΣΤΡΙΑ
Informationssicherheitskommission
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1014 Wien
Τηλ. + 43 1531152594
Φαξ + 43 1531152615
E-mail: ISK@bka.gv.at
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ΠΟΛΩΝΙΑ
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW
(Internal Security Agency)
2A Rakowiecka St.
00-993 Warszawa
Τηλ. + 48 225857360
Φαξ + 48 225858509
E-mail: nsa@abw.gov.pl
Ιστοσελίδα: www.abw.gov.pl
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
(Military Counter-Intelligence Service)
Classified Information Protection Bureau
Oczki 1
02-007 Warszawa

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
(Romanian NSA – ORNISS
National Registry Office for Classified Information)
4 Mures Street
012275 Bucharest
Τηλ. + 40 212245830
Φαξ + 40 212240714
E-mail: nsa.romania@nsa.ro
Ιστοσελίδα: www.orniss.ro

Τηλ. + 48 226841247
Φαξ + 48 226841076
E-mail: skw@skw.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Presidência do Conselho de Ministros
Autoridade Nacional de Segurança
Rua da Junqueira, 69
1300-342 Lisboa
Τηλ. +351 213031710
Φαξ +351 213031711

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Národný bezpečnostný úrad
(National Security Authority)
Budatínska 30
P.O. Box 16
850 07 Bratislava
Τηλ. + 421/2/68 69 23 14
Φαξ + 421/2/63 82 40 05
Ιστοσελίδα: www.nbusr.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
National Security Authority
Ministry for Foreign Affairs
P.O. Box 453
FI-00023 Government
Τηλ. 1: + 358916056487
Τηλ. 2: + 358 916056484
Φαξ + 358 916055140
E-mail: NSA@formin.fi

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
Gregorčičeva 27
SVN-1000 Ljubljana
Τηλ. + 386 14781390
Φαξ: + 38614781399

ΣΟΥΗΔΙΑ
Utrikesdepartementet
(Ministry for Foreign Affairs)
SSSB
S-103 39 Stockholm
Τηλ. + 46 84051000
Φαξ + 46 87231176
E-mail: ud-nsa@foreign.ministry.se

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
UK National Security Authority
Room 335, 3rd Floor
70 Whitehall
London
SW1A 2AS
Τηλ. 1: + 44 2072765649
Τηλ. 2: + 44 2072765497
Fax: + 44 2072765651
E-mail: UK-NSA@cabinet-office.x.gsi.gov.uk
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Προσάρτημα Δ
ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
Ακρώνυμο

Σημασία

ΑΑΑΕ (TA)

Αρχή Αντιμετώπισης Ανεπιθύμητων Εκπομπών (TEMPEST Authority)

ΑΔΑ (IAA)

Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας (Information Assurance Authority)

ΑΔΚ (CDA)

Αρχή Διανομής Κρυπτοϋλικών (Crypto Distribution Authority)

ΑΕΚ (CAA)

Αρχή Έγκρισης Κρυπτογράφησης (Crypto Approval Authority)

ΑΕΠΑ (SAA)

Αρχή Έκδοσης Πιστοποιητικού Ασφαλείας (Security Accreditation Authority)

ΓΓΣ (GSC)

Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (General Secretariat of the Council)

ΔΑΑ (DSA)

Διορισμένη Αρχή Ασφαλείας (Designated Security Authority)

ΔΑΕΕ (ECSD)

Διεύθυνση Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Security Directorate)

ΔΑΛ (SecOPs)

Διαδικασίες Ασφαλούς Λειτουργίας (Security Operating Procedures)

ΔΠ (IA)

Διασφάλιση Πληροφοριών (Information Assurance)

ΔΠΕΕ (EUCI)

Διαβαθμισμένες Πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Classified Information)

ΕΑΠ (PSC)

Εξουσιοδότηση Ασφάλειας Προσωπικού (Personnel Security Clearance)

ΕΑΑ (NSA)

Εθνική Αρχή Ασφαλείας (National Security Authority)

ΕΑΕ (FSC)

Εξουσιοδότηση Ασφάλειας Εγκαταστάσεων (Facility Security Clearance)

ΕΑΕΕ (EUSR)

Ειδικός Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Special Representative)

ΕΔΑΑ (SSRS)

Επακριβής Δήλωση Απαιτήσεων Ασφάλειας (System-Specific Security Requirement Statement)

ΕΜΑ (COREPER)

Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (Committee of Permanent Representatives)

ΕΠΑ (SAL)

Επιστολή Πτυχών Ασφαλείας (Security Aspects Letter)

IT

Πληροφορική (Information Technology)

ΚΕΠΠΑ (CFSP)

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (Common Foreign and Security Policy)

ΚΚΤ (CCTV)

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (Closed Circuit Television)

ΚΠΑ (AQUA)

Κατάλληλα Πιστοποιημένη Αρχή (Appropriately Qualified Authority)

ΚΠΑΑ (CSDP)

Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας (Common Security and Defence Policy)

ΟΑΠΕ (PSI)

Οδηγίες Ασφαλείας Προγράμματος/'Εργου (Programme/Project Security Instructions)

ΟΔΑ (SCG)

Οδηγίες Διαβάθμισης Ασφαλείας (Security Classification Guide)

ΠΕΑΠ (PSCC)

Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης Ασφάλειας Προσωπικού (Personnel Security Clearance Certificate)

ΣΑΕ (IDS)

Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολών (Intrusion Detection System)

ΣΔΑ (SAB)

Συμβούλιο Διαπίστευσης Ασφαλείας (Security Accreditation Board)

ΣΕΠ (CIS)

Συστήματα Επικοινωνιών Πληροφορικής (Communication and Information Systems handling
EUCI)

ΥΠΠ (BPS)

Υπηρεσίες Περιμετρικής Προστασίας (Boundary Protection Services)
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΜΑΡΟΚΟΥ
της 30ής Μαρτίου 2011
περί της τροποποίησης του παραρτήματος II του πρωτοκόλλου 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας
συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του
Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, που περιέχει τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων οι
οποίες απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου το καταγόμενο προϊόν να
αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής
(2011/293/ΕΕ)
Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί το παράρτημα II,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΜΑΡΟΚΟΥ,

(4)

Έχοντας υπόψη την ευρωμεσογειακή συμφωνία συνδέσεως μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός,
και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (1) (εφεξής «η συμφω
νία»), και ιδίως το άρθρο 39 του πρωτοκόλλου 4,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Από την 1η Ιανουαρίου 2007 εισήχθησαν τροποποιήσεις
στην ονοματολογία την οποία διέπει η σύμβαση περί του
εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης
εμπορευμάτων (εφεξής «εναρμονισμένο σύστημα») του Παγ
κόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.
Κατά συνέπεια, ενόψει του αριθμού των αλλαγών που πρέπει
να επέλθουν στον πίνακα του παραρτήματος II του πρωτο
κόλλου 4 της συμφωνίας (εφεξής «το παράρτημα II») απαι
τείται, για λόγους σαφήνειας, η εξ ολοκλήρου αντικατά
σταση του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 1
Το παράρτημα II του πρωτοκόλλου 4 της συμφωνίας, το οποίο
περιέχει τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων οι οποίες
απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου
το καταγόμενο προϊόν να αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής, αντι
καθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας από
φασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2011.

(3)

Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις του εναρμονισμένου συστή
ματος δεν αποσκοπούσαν στην αλλαγή των κανόνων κατα
γωγής, το παράρτημα II εξακολουθεί να ισχύει σχετικά και
είναι σκόπιμο οι τροποποιήσεις του εν λόγω παραρτήματος
να ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(1) ΕΕ L 70 της 18.3.2000, σ. 2.

Για το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου
Η Πρόεδρος
C. ASHTON
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΜΗ
ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα ενδεχομένως να μην καλύπτονται από τη συμφωνία. Απαιτείται, συνεπώς, να
εξετάζονται και τα υπόλοιπα μέρη της συμφωνίας.

Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

(1)

(2)

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του
καταγόμενου προϊόντος
(3)

ή

Κεφάλαιο 1

Ζώντα ζώα

Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1 και 2 πρέ
πει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας· αυγά πτη
νών· μέλι φυσικό· προϊόντα βρώσιμα ζωικής
προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

Βουτυρόγαλα πηγμένο γάλα και πηγμένη
κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλακτα
και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή
έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα
ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρού
των ή κακάου

Παρασκευή κατά την οποία:

0403

– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου,
– όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί
(εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέιπ
φρουτ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι
ήδη καταγόμενο και
– η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17
που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού,
εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 5 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex 0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξερ
γασμένες

Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή
τέντωμα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας,
βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και
διακοσμητικά φυλλώματα

Κατασκευή κατά την οποία:

Κεφάλαιο 6

και

– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 6 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου, και
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

(4)
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(2)

Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες εσπε
ριδοειδών ή πεπονιών

(3)

Κατασκευή κατά την οποία:
– όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και οι
καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου, και
– η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17
που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς
καφεΐνη. κελύφη και φλούδες καφέ· υποκατά
στατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσ
δήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγμα
τος

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Μείγματα μπαχαρικών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Δημητριακά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας. βύνη· άμυλα κάθε
είδους· ινουλίνη· γλουτένη από σιτάρι εκτός
από:

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμο
ποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της
κλάσης 0714 ή οι καρποί πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex 1106

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά
όσπρια της κλάσης 0713, αποφλοιωμένα

Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης
0708

Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. σπέρματα,
σπόροι και διάφοροι καρποί· βιομηχανικά
και φαρμακευτικά φυτά· άχυρα και χορτονο
μές

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 12 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

1301

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και
ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των χρη
σιμοποιούμενων υλών της κλάσης 1301 δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά· πηκτικές ύλες,
πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις· αγάρ-αγάρ
και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παρά
γωγα, έστω και τροποποιημένα:

ex κεφάλαιο 9

ex 0910
Κεφάλαιο 10

– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα,
τροποποιημένα

Παρασκευή από βλεννώδη και πηκτικά, μη
τροποποιημένα

– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

27.5.2011

ή

(4)

27.5.2011

EL

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Κεφάλαιο 14

Πλεκτικές ύλες φυτικής προέλευσης· φυτικά
προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 14 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα προϊ
όντα της διάσπασης αυτών· λίπη βρώσιμα
επεξεργασμένα· κεριά ζωικής ή φυτικής προ
έλευσης εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

1501

1502

1504

ex 1505

1506

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του
saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από
εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503:
– Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206
ή 0207, ή τα κόκαλα της κλάσης 0506

– Λοιπά

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊ
όντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή
0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊ
όντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών,
άλλα από εκείνα της κλάσης 1503:
– Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 0201, 0202,
0204 ή 0206, ή από κόκαλα της κλάσης
0506

– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους,
ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχημα
τισμένα:
– Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 1504

– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέ
πει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Λανολίνη εξευγενισμένη

Παρασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της
κλάσης 1505

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημι
κώς μετασχηματισμένα:
– Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 1506

– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

L 141/69

ή

(4)

L 141/70
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(1)

1507 έως 1515

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους:
– Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, φοινικέλαιο,
λάδι κοκκοφοινίκων (κοπρά), φοινικοπυρή
νων ή babassu, tung (abrasin) oleococca,
oiticica, κερί myrica, κερί Ιαπωνίας, κλά
σματα του λαδιού jojoba και λάδια που
προορίζονται για τεχνική ή βιομηχανική
χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊ
όντων για ανθρώπινη διατροφή

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

– Κλάσματα στερεά, εκτός εκείνων του
λαδιού jojoba

Παρασκευή από τις άλλες ύλες των κλάσεων
1507 έως 1515

– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλά
σματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα,
διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή
ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων),
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασμένα

Παρασκευή κατά την οποία:

Μαργαρίνη· μείγματα ή παρασκευάσματα
βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά
ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών
του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και
λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της
κλάσης 1516

Παρασκευή κατά την οποία:

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακο
στράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων
υδροβίων

Παρασκευή:

ex κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και
εκτός από:

παρασκευάσματα,

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και
ζαχαρόζη χημικά καθαρή, σε στερεή κατά
σταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών
ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η
λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρου
κτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή
κατάσταση· σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προ
σθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών· υπο
κατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα
με φυσικό μέλι· ζάχαρα και μελάσες καραμε
λωμένα:

1516

1517

Κεφάλαιο 16

ζαχαρώδη

– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου, και
– όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται οι
ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511
και 1513
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφα
λαίων 2 και 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου, και
– όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου.
Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται οι
ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511
και 1513
– από ζώα του κεφαλαίου 1, και/ή
– κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες
ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

– Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 1702

– Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατάσταση, με
προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγό
μενες

27.5.2011

ή

(4)

27.5.2011

EL

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

ex 1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση
ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχα
ρης, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών
ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

1901

Εκχυλίσματα βύνης· Παρασκευάσματα δια
τροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια,
άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που
δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγό
τερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλή
ρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρα
σκευάσματα διατροφής από προϊόντα των
κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέ
χουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 %
κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθεί
σας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού:
– Εκχυλίσματα βύνης

Παρασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου
10

– Λοιπά

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παρα
γεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και
αλλιώς παρασκευασμένα όπως σπαγέτα, μακα
ρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια,
κανελόνια. αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους),
έστω και παρασκευασμένο:
– Που περιέχουν 20 % ή λιγότερο κατά
βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων,
ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμο
ποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους
(εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώ
γων του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου

– Που περιέχουν περισσότερο του 20 %
κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων,
ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και
τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού
σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφα
λαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου,
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(2)

(3)

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρα
σκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων,
θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή
με παρόμοιες μορφές

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από το άμυλο πατάτας της κλάσης
1108

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμ
βάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμ
πόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά
άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων,
νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων
(εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι),
προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της κλάσης 1806,
– κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα
δημητριακά και τα παράγωγα άλευρά τους
(εκτός του σκληρού σίτου και το καλαμ
πόκι του είδους Zea indurata και των
παραγώγων του) πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου, και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή
μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη
κακάου. όστιες, κάψουλες κενές των τύπων
που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμο
σφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή
άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια
προϊόντα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 11

ex κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και
φρούτων ή άλλων μερών φυτών, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμο
ποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέ
πει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex 2001

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκο
πατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε
είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή
νιφάδων παρασκευασμένες ή διατηρημένες
με τρόπο άλλο από ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

2006

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρ
πών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχα
ρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυ
σταλλική εμφάνιση)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολ
τοί και πάστες καρπών και φρούτων, που
παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προ
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή:

ex 2004
ex 2005

και

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

27.5.2011

ή

(4)

27.5.2011

(1)

ex 2008

2009

ex κεφάλαιο 21

2101

2103

ex 2104
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– Καρποί με κέλυφος, χωρίς προσθήκη ζάχα
ρης ή αλκοόλης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων
των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως
1207 που χρησιμοποιούνται πρέπει να υπερ
βαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Βούτυρο αράπικων φιστικιών· μείγματα με
βάση δημητριακά· καρδιές φοινίκων·
καλαμπόκι

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

– Άλλοι εκτός από φρούτα και καρπούς
(περιλαμβανομένων των καρπών με κέλυ
φος), μη παρασκευασμένα με ατμό ούτε
βρασμένα στο νερό, χωρίς προσθήκη ζάχα
ρης, κατεψυγμένα

Παρασκευή:

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνε
ται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών,
που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προ
σθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχα
ρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή:

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, εκτός
από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώ
ματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευά
σματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση
τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. κιχώριο φρυγ
μένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του
καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και
συμπυκνώματα αυτών

Παρασκευή:

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο
καλαμπόκι πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολο
κλήρου

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες
παρασκευασμένες. αρτύματα και καρυκεύ
ματα, σύνθετα· αλεύρι από σινάπι και μου
στάρδα παρασκευασμένη:
– Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες
παρασκευασμένες. αρτύματα και καρυκεύ
ματα, σύνθετα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιείται
αλεύρι από σινάπι ή μουστάρδα παρασκευα
σμένη

– Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρα
σκευασμένη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς.

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
με εξαίρεση τα παρασκευασμένα ή διατηρη
μένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005
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Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

(3)

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι, εκτός από:

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα
παράγωγα των σταφυλιών που χρησιμοποι
ούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προ
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρω
ματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με
εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών
της κλάσης 2009

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και
– κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι
φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά,
κίτρου ή γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι
ήδη καταγόμενοι

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’
όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % ή περισσότερο.
Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετου
σιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, και
– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι
παράγωγες ύλες σταφυλιών που χρησιμο
ποιούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου ή, κατά την οποία αν όλες οι
άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη
καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αράκ σε αναλογίες που δεν πρέπει να υπερ
βαίνουν το 5 % κατ’ όγκο

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’
όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 %.
Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευμα
τώδη ποτά

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, και
– κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι
παράγωγες ύλες σταφυλιών που χρησιμο
ποιούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου ή, κατά την οποία αν όλες οι
άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη
καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αράκ σε αναλογίες που δεν πρέπει να υπερ
βαίνουν το 5 % κατ’ όγκο

ex κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχα
νιών ειδών διατροφής. Παρασκευασμένες ζωο
τροφές, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 2301

Αλεύρια φάλαινας, αλεύρια, σκόνες και συσ
σωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή
καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανά
λωση

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέ
πει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου
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(2)

(3)

ex 2303

Κατάλοιπα της αμυλοποιίας καλαμποκιού (με
εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέμα
τος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που
μετριέται σε ξερή ύλη ανώτερης του 40 %
κατά βάρος

Παρασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμο
ποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να έχει παραχθεί
εξ ολοκλήρου

ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από την
εξαγωγή ελαιολάδου, που έχουν περιεκτικό
τητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του
3%

Παρασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμο
ποιούμενες ελιές πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποι
ούνται για τη διατροφή των ζώων

Παρασκευή κατά την οποία:
– όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά,
ζάχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει
να είναι ήδη καταγόμενα, και
– όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφα
λαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου

ex κεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα
καπνού· εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμο
ποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 24 έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα,
από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το
70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιο
μηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού
της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη κατα
γόμενο

ex 2403

Καπνός για κάπνισμα

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το
70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιο
μηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού
της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη κατα
γόμενο

ex κεφάλαιο 25

Αλάτι. θείο· γαίες και πέτρες· γύψος, ασβέ
στης και τσιμέντα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 2504

Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, εμπλουτι
σμένος με άνθρακα, καθαρισμένος, αλεσμένος

Εμπλουτισμός με άνθρακα, καθαρισμός και
άλεση του ακατέργαστου κρυσταλλικού γρα
φίτη

ex 2515

Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι ή άλλον
τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετρα
γώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτε
ρου των 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, μαρμά
ρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγα
λυτέρου των 25 cm

ex 2516

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης
και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσιμο,
απλά κομμένες, με πριόνι ή άλλον τρόπο,
σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου
ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου
των 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, πέτρας
(ακόμη και ήδη κομμένης) πάχους μεγαλυτέ
ρου των 25 cm

ex 2518

Δολομίτης πυρωμένος

Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη

2402
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ex 2519

Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο
(μαγνησίτης), σε κιβώτια ερμητικά κλεισμένα,
και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό,
άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη
με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή
μαγνησία (φρυγμένη)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιείται
φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης)

ex 2520

Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος ειδικά για
την οδοντιατρική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 2524

Ίνες αμιάντου

Παρασκευή από συμπυκνώματα αμιάντου

ex 2525

Μαρμαρυγίας σε σκόνη

Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία ή απορριμ
μάτων μαρμαρυγία

ex 2530

Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φρυγμένες) ή σε
σκόνη

Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή άλεση χρω
στικών γαιών

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα
της απόσταξης αυτών, ασφαλτώδεις ύλες·
κεριά ορυκτά, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 2707

Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά
υπερισχύουν κατά βάρος σε σχέση με τα μη
αρωματικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα
ορυκτά λάδια που προέρχονται από την από
σταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών
από λιθάνθρακα, που αποστάζουν το 65 %
τουλάχιστον του όγκου τους στους 250 °C
(περιλαμβανομένων των μειγμάτων αποσταγ
μάτων πετρελαίου και βενζόλης) και προορί
ζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (1)

Κεφάλαιο 26

ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2709

Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα ορυκτά

Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυ
κτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρα
σκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά
βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέ
λαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα
λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό.
Απόβλητα λαδιών

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (2)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
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Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογο
νάνθρακες

(3)

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (2)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

2712

2713

Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικρο
κρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από
λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά
και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με
σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωμα
τισμένα

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος
από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των
λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυ
κτών

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. σχίστες και
άμμος, ασφαλτούχα· ασφαλτίτες και πετρώ
ματα ασφαλτούχα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

2715

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική
άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου,
την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ.
μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

L 141/77

ή

(4)

L 141/78

EL

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

27.5.2011

ή

(4)

ex κεφάλαιο 28

Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργα
νες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων,
των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων
των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων, εκτός
από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2805

“Mischmetall”

Παρασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επε
ξεργασία κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 2811

Τριοξείδιο του θείου

Παρασκευή από διοξείδιο του θείου

ex 2833

Θειικό αργίλιο

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 2840

Υπερβορικό νάτριο

Παρασκευή από τετραβορικό του δινατρίου
πεντένυδρο

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2852

Ενώσεις του υδραργύρου με εσωτερικούς
αιθέρες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα,
νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.
Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
υλών της κλάσης 2909 δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Ενώσεις του υδραργύρου με νουκλεϊνικά οξέα
και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής
σύστασης. άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.
Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
υλών των κλάσεων 2852, 2932, 2933 και
2934 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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(2)

Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες
(εκτός από τα αζουλένια), βενζόλιο, τολουό
λιο, ξυλόλια, που προορίζονται να χρησιμο
ποιηθούν ως καύσιμα

(3)

L 141/79

ή

(4)

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2905

Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής
της κλάσης και αιθανόλης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 2905. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται μεταλλικά αλκοολικά άλατα της ίδιας
κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση
ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

2915

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα
και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια
και υπεροξέα τους. τα αλογονωμένα, νιτρω
μένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.
Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
υλών των κλάσεων 2915 και 2916 δεν πρέ
πει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2932

– Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα
παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.
Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
υλών της κλάσης 2909 δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτε
ρικές και τα αλογονωμένα σουλφονωμένα,
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

2933

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(α) αζώτου

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.
Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
υλών των κλάσεων 2932 και 2933 δεν πρέ
πει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

2934

Νουκλεϊνικά οξέα και άλατα τους, καθορισμέ
νης ή μη χημικής σύστασης. άλλες ετεροκυ
κλικές ενώσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.
Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
υλών των κλάσεων 2932 και 2933 και 2934
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2939

Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας που
περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος
αλκαλοειδή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
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(1)

3002

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Αίμα ανθρώπων, αίμα ζώων για θεραπευτικές,
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις· αντιο
ροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποι
ημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα
έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους· εμβό
λια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών
(με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊ
όντα:

– Προϊόντα που αποτελούνται από συστατικά
αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα
για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις
ή μη αναμειγμένα προϊόντα, παρασκευα
σμένα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιά
ζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευα
σμένα για τη λιανική πώληση

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες με την αυτή περιγραφή με το
προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

– – Αίμα ανθρώπων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες με την αυτή περιγραφή με το
προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θερα
πευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες με την αυτή περιγραφή με το
προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Συστατικά του αίματος, εκτός από τους
αντιορούς, την αιμοσφαιρίνη, τη γλοβου
λίνη του αίματος και τον ορό γλοβουλί
νης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες με την αυτή περιγραφή με το
προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος
και ορός γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες με την αυτή περιγραφή με το
προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Λοιπά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες με την αυτή περιγραφή με το
προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
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Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλά
σεων 3002, 3005 ή 3006):
– Που παρασκευάζονται από αμικακίνη της
κλάσης 2941

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της κλάσης 3003 ή 3004, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται
ύλες της κλάσης 3003 ή 3004, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 3006

– Φαρμακευτικά απορρίμματα που αναφέρο
νται στη σημείωση 4 κ) του παρόντος
κεφαλαίου

Διατηρείται η καταγωγή του προϊόντος στην
αρχική του κατάταξη

– Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες
απορροφητικές ή μη για τη χειρουργική
ή την οδοντιατρική:
– από πλαστικό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποι
ούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ
όντος (3)

– από ίνες

Κατασκευή από (4):

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– φυσικές ίνες,
– συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση
ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ex κεφάλαιο 31

– Οι συσκευές στομίας

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Λιπάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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(1)

ex 3105

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που περιέχουν
δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο,
φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊ
όντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζο
νται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε
σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέ
πει να υπερβαίνει τα 10 kg, από τα οποία
εξαιρούνται τα εξής:
– Νιτρικό νάτριο
– Κυαναμίδη του ασβεστίου
– Θειικό κάλιο
– Θειικό καλιομαγνήσιο

(3)

Παρασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται
ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
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ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex κεφάλαιο 32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. ταννίνες και
τα παράγωγά τους· χρωστικά και άλλες χρω
στικές ύλες· χρώματα επίχρισης και βερνίκια·
μαστίχες (στόκοι)· μελάνια, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3201

Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και
άλλα παράγωγά τους

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής
προέλευσης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3205

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που ανα
φέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου
αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες (5)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 3203, 3204
και 3205. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της κλάσης 3205, υπό την προϋ
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρω
ματοποιίας ή καλλωπισμού και καλλυντικά
παρασκευάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα
οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονο
μασία “πηγμένα” ή “απόλυτα”, ρητινοειδή·
εκχυλίσματα ελαιορητινών· Συμπυκνωμένα
διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά
λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται
με απορρόφηση ή εμπότιση, τερπενικά υπο
προϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των
αιθερίων ελαίων· αποσταγμένα αρωματικά
νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων υλών άλλης “ομάδας”
(6) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να
χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας ομάδας με
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο
λική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το
20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος (6)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής
δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισί
βες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά
τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα
συντήρησης, κεριά και παρόμοια αντικείμενα,
πάστες για προπλάσματα, “κεριά για την οδο
ντοτεχνική” και συνθέσεις για την οδοντοτε
χνική με βάση το γύψο, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 33

3301

ex κεφάλαιο 34
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λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυ
κτά
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Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω
καθορισμένες επεξεργασίες (1)
ή
Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρη
σιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε
κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος.
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

3404

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:
– Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα
υπολείμματα παραφινών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από:
– υδρογονωμένα έλαια που ανήκουν στα
κεριά της κλάσης 1516,

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– λιπαρά οξέα μη καθορισμένα χημικώς ή
βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες που ανή
κουν στα κεριά της κλάσης 3823, και
– ύλες της κλάσης 3404
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές
οι ύλες, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
ex κεφάλαιο 35

3505

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Αιθέρες και εστέρες αμύλων κάθε είδους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 3505

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της κλάσης 1108

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Λευκωματώδεις ύλες· τροποποιημένα άμυλα·
κόλλες· ένζυμα, εκτός από:

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα
κάθε είδους, (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή
εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους), κόλλες
με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή
άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
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Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κεφάλαιο 36

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. είδη πυροτε
χνίας· σπίρτα· πυροφορικά κράματα· εύφλε
κτες ύλες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα,
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης
και εκτύπωσης για έγχρωμες φωτογραφίες,
συσκευασμένες σε ειδική θήκη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και
3702. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της κλάσης 3702, υπό την προϋ
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και
3702. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της κλάσης 3701 ή 3702, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3702

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες,
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίν
δρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρ
τόνι ή υφαντικά. ταινίες φωτογραφικές στιγ
μιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίν
δρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν
εκτεθεί στο φως (παρθένες)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και
3702

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3704

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά,
φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως
αλλά δεν έχουν εμφανιστεί

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 έως
3704

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών,
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3507

3701

ex κεφάλαιο 38

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφι
κές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτε
θεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός
από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. επίπεδες
φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνι
σης και εκτύπωσης ευαισθητοποιημένες, που
δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) έστω
και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:
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– Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται σε λάδι
και ημικολλοειδής γραφίτης. ανθρακούχοι
πολτοί για ηλεκτρόδια

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι
μείγμα γραφίτη, με αναλογία πάνω από
30 % κατά βάρος, και ορυκτελαίων

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των χρη
σιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3403 δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3803

Ταλλέλαιο εξευγενισμένο

Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3805

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατερ
γασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτό
μαζας με θειικό άλας, καθαρισμένο

Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενισμό ακα
τέργαστου αιθερίου ελαίου το οποίο προκύ
πτει από την κατεργασία των ξύλων για την
παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3806

Γόμες εστέρες

Παρασκευή από ρητινικά οξέα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 3807

Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισσάσφαλτος)

Απόσταξη ξυλόπισσας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

3808

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα,
ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και
ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυ
μαντικά και παρόμοια προϊόντα, που παρου
σιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη
λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με
μορφή αντικειμένων, όπως ταινίες, φιτίλια,
θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα,
επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστι
κών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευά
σματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευα
σμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά
της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται
στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία
του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος
ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3810

Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξεί
δωση των μετάλλων, συλλιπάσματα για
συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθη
τικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή
τη συνένωση των μετάλλων· πολτοί και σκό
νες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που απο
τελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα·
παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποι
ούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα
των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων
συγκόλλησης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 3801
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της
οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης κατα
λοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντι
κών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης
και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για
ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται
και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησι
μοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα
ορυκτά λάδια:
– Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά
λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή
ασφαλτούχων ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των χρη
σιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3811 δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3812

Παρασκευάσματα με την ονομασία “επιταχυ
ντές βουλκανισμού”. Σύνθετα προϊόντα για
την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των
πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευά
σματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα
προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ
ή των πλαστικών υλών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3813

Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές
συσκευές. πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3814

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαί
ρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνι
κιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3818

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμο
ποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή
δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. χημι
κές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή
τους στην ηλεκτρονική

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3819

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρα
σκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις
κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγό
τερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου
ή ασφαλτούχων ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3820

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά
παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 3821

Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για τη
συντήρηση μικροοργανισμών (στα οποία περι
λαμβάνονται ιοί και παρόμοια) ή φυτικά,
ανθρώπινα ή ζωικά κύτταρα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

3822

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου
σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστή
ρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε
υπόθεμα, άλλα από εκείνα των κλάσεων
3002 ή 3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφο
ράς

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

27.5.2011

ή
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Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά.
όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα)·
λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες
– Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχα
νικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

– Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 3823

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή
πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και
παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών
βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσι
κών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
– Τα κατωτέρω προϊόντα της παρούσας κλά
σης:
– – Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια
ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα
φυσικών ρητινών
– – Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό
άλατά τους και οι εστέρες τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης
2905
– – Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαί
ρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου
μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανο
λαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών
ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και
τα άλατα αυτών
– – Ιοντοανταλλάκτες
– – Απορροφητικές συνθέσεις για την τελεί
ωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλή
νες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες
– – Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον
καθαρισμό των αερίων
– – Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμω
νιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον
καθαρισμό του φωταερίου
– – Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα
αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους
– – Ζυμέλαια και λάδι Dippel
– – Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά
ανιόντα
– – Πολτοί αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη,
έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή
ύφασμα

– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές, απορρίμ
ματα, ξέσματα και θραύσματα από πλαστικές
ύλες· εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 3907
και 3912, για τα οποία οι κανόνες καθορίζο
νται κατωτέρω:
– Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης
στα οποία το μονομερές αντιστοιχεί σε
περισσότερο από 99 % κατά βάρος της
συνολικής περιεκτικότητας του πολυμε
ρούς

Παρασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος (3)
– Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποι
ούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ
όντος (3)

– Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα
και συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου
βουταδιενίου στυρολίου (ABS)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (3)

– Πολυεστέρες

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος ή/και
παρασκευή από πολυανθρακικά άλατα τετρα
βρωμίου (δισφαινόλη Α)

3912

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού, σε αρχικές μορφές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με
το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3916 έως 3921

Ημικατασκευάσματα από πλαστικά αντικεί
μενα· εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων
ex 3916, ex 3917, ex 3920 και ex 3921,
για τα οποία οι εφαρμοζόμενοι κανόνες παρα
τίθενται στη συνέχεια:

ex 3907

– Επίπεδα προϊόντα, που είναι κατεργασμένα
διαφορετικά από την κατεργασία στην επι
φάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από
τετράγωνο ή ορθογώνιο: άλλα προϊόντα,
που είναι κατεργασμένα διαφορετικά από
την κατεργασία στην επιφάνεια

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία:

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά:
– – Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης
στα οποία το μονομερές αντιστοιχεί σε
περισσότερο από 99 % κατά βάρος της
συνολικής περιεκτικότητας του πολυμε
ρούς

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών του
κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος (3)

– – Λοιπά

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποι
ούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ
όντος (3)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

EL
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(2)
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Είδη καθορισμένης μορφής και σωλήνες

(3)

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων
των χρησιμοποιουμένων υλών της ίδιας
κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος
– Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομερούς

Κατασκευή από θερμοπλαστικό άλας, που
είναι συμπολυμερές αιθυλενίου και μεθακρυ
λικού οξέος μερικώς εξουδετερωμένου με
ιόντα μετάλλων, κατά κύριο λόγο ψευδαργύ
ρου και νατρίου

– Φύλλα από αναγεννημένη κυτταρίνη, από
πολυαμίδια ή από πολυαιθυλένιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με
το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Επιμεταλλωμένες ταινίες από πλαστικές ύλες

Κατασκευή από ταινίες υψηλής διαφάνειας
από πολυεστέρα, πάχους μικρότερου από
23 μm (7)

Αντικείμενα από πλαστικό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 40

Καουτσούκ και αντικείμενα από καουτσούκ ·
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 4001

Ελασμένα τεμάχια φύλλων καουτσούκ τύπου
“κρεπ” για σόλες υποδημάτων

Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ

4005

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο,
σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή
ταινίες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών, εκτός από το
φυσικό καουτσούκ, δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

4012

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα,
από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα,
πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και
εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών
(τιράντες), από καουτσούκ:

ex 3920

ex 3921

3922 έως 3926

– Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή κοίλα,
από καουτσούκ

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων

– Λοιπά

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 4011 και
4012

ex 4017

Αντικείμενα από καουτσούκ σκληρυμένο

Κατασκευή από καουτσούκ σκληρυμένο

ex κεφάλαιο 41

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα), εκτός
από: εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών, αποτρι
χωμένα

Αποψίλωση προβείων δερμάτων ή μη αποψι
λωμένα δέρματα αμνών

Δέρματα αποτριχωμένα και δέρματα ζώων
χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα,
έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι
αλλιώς παρασκευασμένα

Επαναδέψηση δεψασμένων δερμάτων
ή
Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή
μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμη
νοειδή, αποτριχωμένα, και δέρματα παρα
σκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα περ
γαμηνοειδή, ζώων χωρίς τρίχες, έστω και σχι
σμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλά
σης 4114

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 4104 έως
4113

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρω
μένα, δέρματα επιμεταλλωμένα

Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104
έως 4106, 4107, 4112 ή 4113 υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 42

Αντικείμενα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και
λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα, είδη ταξι
δίου, σακίδια χεριού και παρόμοια· αντικεί
μενα από έντερα (εκτός από έντερα μεταξο
σκώληκα)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και γουναρικά. τα μέρη τους,
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 4302

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα
που έχουν συναρμολογηθεί:

4107, 4112 και
4113

ex 4114

– Φύλλα, σάκοι, σταυροί, τετράγωνα και
παρόμοιες μορφές

Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με την κοπή
και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημέ
νων, δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερ
μάτων

– Λοιπά

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψα
σμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα
αντικείμενα από γουνοδέρματα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψα
σμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της
κλάσης 4302

ex κεφάλαιο 44

Ξυλεία και αντικείμενα από ξύλο· ξυλάνθρα
κας, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 4403

Ξυλεία ορθογωνισμένη

Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, έστω και
ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη

ex 4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά
μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη,
πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, πλανι
σμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλη
μένη με εγκάρσια συνένωση

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλ
ληση με εγκάρσια συνένωση

ex 4408

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβά
νονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχι
σμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις) και
φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα
πλακέ), πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6
mm, συγκολλημένα, και άλλη ξυλεία πριονι
σμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυ
λιγμένη, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6
mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα
ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρό
πετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

4303
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(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

ex 4409

(3)

Ξυλεία με καθορισμένη μορφή, σ’ όλο το
μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες
πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα, έστω και πλανι
σμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα, ή κολλη
μένη με εγκάρσια συνένωση:
– Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη
με εγκάρσια συνένωση

Λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με
εγκάρσια συνένωση

– Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για
πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με
γλυφές

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπι
πλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρι
κούς αγωγούς και παρόμοια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με
γλυφές

ex 4415

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι
και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν
κοπεί στις κανονικές διαστάσεις

ex 4416

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργή
ματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από
ξύλο

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, έστω και
πριονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες,
αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες

ex 4418

– Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια
σκελετών για οικοδομές από ξύλο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ηθούν οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα
και τα πέταυρα

– Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για
πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με
γλυφές

ex 4421

Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. ξυλόπρο
κες υποδηματοποιίας

Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της
κλάσης 4409

ex κεφάλαιο 45

Φελλός και αντικείμενα από φελλό, εκτός
από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

4503

Αντικείμενα από φυσικό φελλό

Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθο
ποιίας ή από άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής·
είδη καλαθοποιίας και ψάθινα.

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κεφάλαιο 47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές
ινώδεις ύλες, χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση
(απορρίμματα και αποκόμματα)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex κεφάλαιο 48

Χαρτί και χαρτόνια. Αντικείμενα από χαρτο
πολτό, χαρτί ή χαρτόνι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 4811

Χαρτί και χαρτόνια, απλώς γραμμογραφη
μένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του
κεφαλαίου 47

4816

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την
ονομασία “αυτοαντιγραφής” και άλλα χαρτιά
για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μετα
φορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης
4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και
πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευα
σμένα σε κουτιά

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του
κεφαλαίου 47

ex 4410
ex 4413

έως
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4817

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Φάκελοι επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά
δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια
αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. κουτία,
θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή
χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλλη
λογραφίας

(3)

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 4818

Χαρτί υγείας

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του
κεφαλαίου 47

ex 4819

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες
συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμ
βακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρί
νης

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 4820

Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 4823

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και
επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομ
μένα σε καθορισμένα μεγέθη

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του
κεφαλαίου 47

ex κεφάλαιο 49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή
άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις
γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή
δακτυλογραφημένα και σχέδια, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

4909

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονο
γραφημένα, δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή
προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφη
μένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή
επικολλήσεις

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 4909 και
4911

4910

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερο
λογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:
– Ημερολόγια “διαρκείας” ή με μπλοκ που
μπορούν να αντικατασταθούν, τοποθετη
μένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή
χαρτόνι

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex κεφάλαιο 50

– Λοιπά

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 4909 και
4911

Μετάξι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν
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ex 5003

5004 έως 5006

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα
για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα
νημάτων και τα ξεφτίδια), λαναρισμένα ή χτε
νισμένα

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μετα
ξιού

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμ
ματα από μετάξι

Κατασκευή από (4):
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μετα
ξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξερ
γασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,
– άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο
τρόπο για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

5007

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα
από μετάξι:
– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (4)

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτί
ή
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 51

5106 έως 5110

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδρο
ειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότρι
χες, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι
ότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες
χαίτης

Κατασκευή από (4):
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μετα
ξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξερ
γασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού
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5111 έως 5113

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποι
ότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες
χαίτης:
– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (4)

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτί
ή
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 52

5204 έως 5207

Βαμβάκι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Νήματα από βαμβάκι

Κατασκευή από (4):
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μετα
ξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξερ
γασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

5208 έως 5212

Υφάσματα από βαμβάκι:
– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (4)

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτί
ή
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(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
ex κεφάλαιο 53

5306 έως 5308

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από
χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί,
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες,
νήματα από χαρτί

Κατασκευή από (4):
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μετα
ξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξερ
γασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

5309 έως 5311

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες.
υφάσματα από νήματα από χαρτί:

– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (4)

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– νήματα γιούτας,
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτί
ή
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

L 141/95

ή

(4)

L 141/96

EL

(1)

5401 έως 5406

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο από
συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς

(3)

Κατασκευή από (4):
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μετα
ξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξερ
γασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

5407 και 5408

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, συνεχείς:

– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (4):

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτί
ή
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

5501 έως 5507

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς
πολτούς

5508 έως 5511

Νήματα και νήματα για ράψιμο

Κατασκευή από (4):
– ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μετα
ξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξερ
γασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

27.5.2011

ή

(4)

27.5.2011

EL

(1)

5512 έως 5516

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
συνεχείς:
– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (4)

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– χαρτί
ή
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 56

Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα.
νήματα ειδικά, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά
σχοινιά, εκτός από:

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες,ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

5602

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα,
επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:
– Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
Ωστόσο:
– συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλά
σης 5402,
– ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου της
κλάσης 5503 ή 5506, ή
– δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου
της κλάσης 5501,
εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά
νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 deci
tex, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, ή
– μη συνεχείς τεχνητές ίνες από καζεΐνη ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

L 141/97

ή

(4)

L 141/98

EL

(1)

5604

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικα
λυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λου
ρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων
5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επι
καλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή
πλαστική ύλη:
– Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικα
λυμμένα με υφαντικά

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καου
τσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

5605

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλω
μένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα
από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από
υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορ
φές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυα
σμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρί
δων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες,ή
– φυσικές ίνες ή μη συνεχείς συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

5606

Κεφάλαιο 57

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από
υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορ
φές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγ
μένα με νήματα από υφαντικές ίνες, (άλλα
από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από
τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς
μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα
νήματα από υφαντικές ίνες), νήματα σενίλλης,
(περιλαμβανομένων. νημάτων με την ονομασία
“αλυσιδίτσα”), ραβδωτά νήματα με θηλιές.

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, ή
– φυσικές ίνες ή μη συνεχείς συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση,
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
– ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή χαρτιού

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από
υφαντικές ύλες:
– Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
Ωστόσο:
– συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλά
σης 5402,
– ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου της
κλάσης 5503 ή 5506, ή
– δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου
της κλάσης 5501,

27.5.2011

ή

(4)

27.5.2011

EL

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά
νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 deci
tex, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
Είναι, όμως, δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφα
σμα γιούτας ως υπόθεμα
– Από άλλα πιλήματα

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενι
σμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση, ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκκοφοίνικα ή γιούτας,
– συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς,
– φυσικές ίνες, ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση
Είναι, όμως, δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφα
σμα γιούτας ως υπόθεμα

ex κεφάλαιο 58

Υφάσματα ειδικά, υφαντικές φουντωτές επι
φάνειες· δαντέλες· είδη επίστρωσης, είδη ται
νιοπλεκτικής· κεντήματα· εκτός από:
– Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από
καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (4)

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
ή
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

5805

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου
Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και
παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με
βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω
και έτοιμα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

L 141/99

ή

(4)

L 141/100

EL

(1)

5810

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή
διακοσμητικά σχέδια

(3)

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

5901

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώ
δεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται
για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή
θηκών ή παρόμοιες χρήσεις, υφάσματα για
ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο· υφά
σματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική·
υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρι
σμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία

5902

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο
αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής
αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια,
πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:

5903

Κατασκευή από νήματα

– Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 %
κατά βάρος υφαντικές ύλες

Κατασκευή από νήματα

– Λοιπά

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς
πολτούς

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικα
λυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές
στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα
της κλάσης 5902

Κατασκευή από νήματα

5904

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. επενδύσεις
δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή
επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπό
θεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

5905

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:

ή
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
Κατασκευή από νήματα (4)

– Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες
ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ,
πλαστικές ή άλλες ύλες

Κατασκευή από νήματα

– Λοιπές

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες, ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
ή

27.5.2011

ή

(4)

27.5.2011

EL

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
5906

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα
από εκείνα της κλάσης 5902:
– Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

5907

5908

– Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετικές
ίνες που περιέχουν υφαντικές ύλες περισ
σότερο από 90 % κατά βάρος

Κατασκευή από χημικές ύλες

– Λοιπά

Κατασκευή από νήματα

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή
επικαλυμμένα. υφάσματα ζωγραφισμένα για
σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστη
ρίων ή για ανάλογες χρήσεις

Κατασκευή από νήματα
ή
Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον
εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ.
πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη
μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς
ξήρανση, “αφράτεμα”, λείανση, επεξεργασία
για την αποφυγή του “μαζέματος”, τελείωμα
διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό,
επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμ
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμά
των δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή
πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες,
καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια.
Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα
πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή
τους, έστω και εμποτισμένα:
– Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα

Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα πλε
κτά

– Λοιπά

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

L 141/101

ή

(4)

L 141/102

EL

(1)

5909 έως 5911

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για
βιομηχανική χρήση:
– Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης εκτός των εκ
πιλήματος της κλάσης 5911

Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφα
σμάτων ή ράκη της κλάσης 6310

– Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, έστω
και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, των τύπων
των συνήθως χρησιμοποιούμενων στις χαρ
τοποιητικές μηχανές ή σε άλλες τεχνικές
χρήσεις, σωληνοειδή ή ατέρμονα, με
απλούς ή πολλαπλούς στήμονες ή/και κρό
κους ή υφασμένα κατά τρόπο επίπεδο,
αλλά με πολλαπλούς στήμονες ή/και κρό
κους της κλάσης 5911

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– τις ακόλουθες ύλες:
– – νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαί
νιο (8),
– – νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα και
επιχρισμένα, διαπότιστα ή καλυμμένα με
φαινολική ρητίνη,
– – νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες
από αρωματικά πολυαμίδια λαμβανόμενα
με πολυσυμπύκνωση μεταφαινυλαινοδια
μίνης και ισοφθαλικού οξέως,
– – νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαί
νιο (8),
– – νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες
από πολυ(π-φαινυλαινοτερεφθαλαμίδιο),
– – νήματα από ίνες από γυαλί, επικαλυμμέ
νες με ρητίνη φαινοπλάστη και περιτυ
λιγμένα με ακρυλικό νήμα (8),
– – νήματα μονόινα συμπολυεστέρα που
αποτελείται από έναν πολυστέρα, μια
ρητίνη τερεφθαλικού οξέως, 1,4 κυκλοεξαν-διεθανόλη και ισοφθαλικό οξύ
– – φυσικές ίνες,ή
– – συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με
άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την
κλώση ή
– – χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– νήματα κοκοφοίνικα,
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

Κεφάλαιο 60

Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

27.5.2011

ή

(4)

EL

27.5.2011

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Κεφάλαιο 61

(3)

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος,
πλεκτά:
– Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμο
λόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλε
κτών υφασμάτων που έχουν προηγουμένως
κοπεί ή παράγονται απευθείας σε διάφορα
σχήματα

Κατασκευή από νήματα (4) (9)

– Λοιπά

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες,ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ex κεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης
από ύφασμα πλεκτό, εκτός από:

Κατασκευή από νήματα (4) (9)

ex 6202, ex 6204,
ex 6206, ex 6209
και ex 6211

Ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και βρέφη
και άλλα συμπληρώματα του ενδύματος για
βρέφη, κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (9)
ή
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό
την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος (9)

ex 6210
ex 6216

και

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επι
καλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλω
μένου

Κατασκευή από νήματα (9)
ή
Κατασκευή από μη επιχρισμένα υφάσματα,
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος (9)

6213 και 6214

Μαντίλια, μαντιλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες,
μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα
μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια
και παρόμοια είδη:
– Κεντημένα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώ
ματος (4) (9)
ή
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό
την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος (9)

– Λοιπά

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώ
ματος (4) (9)
ή
Κατασκευή που ακολουθείται από τύπωση
συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες
προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο,
λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του

L 141/103

ή

(4)

L 141/104

EL

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Νercer, κατεργασία προς ξήρανση, “αφρά
τεμα”, λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή
του “μαζέματος”, τελείωμα διαρκείας, επεξερ
γασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχι
σμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των χρησι
μοποιούμενων μη τυπωμένων εμπορευμάτων
των κλάσεων 6213 και 6214 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος
6217

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος.
Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του
ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης
6212:
– Κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (9)
ή
Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό
την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος (9)

– Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα
επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαρ
γιλωμένου

Κατασκευή από νήματα (9)
ή
Κατασκευή από μη επιχρισμένα υφάσματα,
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος (9)

– Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαίμια και
μανικέτια, κομμένες

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex κεφάλαιο 63

6301 έως 6304

– Λοιπά

Κατασκευή από νήματα (9)

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. συνδυασμοί·
μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρι
σμένα είδη και ράκη πανιά· εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λπ.
κουρτίνες κ.λπ. άλλα είδη επίπλωσης:
– Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφά
σματα

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

– Λοιπά:
– – Κεντημένα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώ
ματος (9) (10)
ή

27.5.2011

ή

(4)

27.5.2011

EL

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα
(άλλα από τα πλεκτά), υπό την προϋπόθεση
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη κεντη
μένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

6305

– – Λοιπά

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώ
ματος (9) (10)

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας

Κατασκευή από (4):
– φυσικές ίνες, ή
– μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επε
ξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,
ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

6306

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ.
και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες),. σκηνές,
ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινού
νται με πανιά, είδη για κατασκήνωση είδη για
κατασκήνωση:
– Από μη υφασμένα υφάσματα

Κατασκευή από (9) (4):
– φυσικές ίνες, ή
– χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

– Λοιπά

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώ
ματος (9) (4)

6307

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

6308

Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από
τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με
εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων,
ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων
τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων
υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για
τη λιανική πώληση

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει να
ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το
τεμάχιο δεν συμπεριλαμβάνονταν στο σύνολο.
Ωστόσο, μπορούν να περιλαμβάνονται και μη
καταγόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
συνόλου

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη
των ειδών αυτών εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από τα συναρμολογημένα τμήματα
που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των
υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο
πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη της
κλάσης 6406

Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνο
νται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμο
σμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά
πέλματα). εσωτερικά κινητά πέλματα, υπο
φτέρνια και παρόμοια κινητά είδη· γκέτες,
περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και
παρόμοια είδη και τα μέρη τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών εκτός
από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex κεφάλαιο 64

6406

ex κεφάλαιο 65

L 141/105
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(2)

(3)

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγ
μένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα
ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια
(αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα.
δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφα
λιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές
ίνες (9)

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι
(μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια
κάθε είδους και τα μέρη τους εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

6601

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλεςράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου
για τον ήλιο και παρόμοια είδη)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κεφάλαιο 67

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη
από φτερά ή από πούπουλα. τεχνητά άνθη·
τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώ
που

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex κεφάλαιο 68

Αντικείμενα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο,
αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες,:
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 6803

Αντικείμενα από φυσικό ή συσσωματωμένο
σχιστόλιθο

Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό σχιστό
λιθο

ex 6812

Αντικείμενα από αμίαντο: αντικείμενα από
μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση
τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

ex 6814

Αντικείμενα από μαρμαρυγία, στα οποία περι
λαμβάνεται και ο συσσωματωμένος ή ανασχη
ματισμένος μαρμαρυγίας σε υπόθεμα από
χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία
(συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου
ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία)

Προϊόντα κεραμευτικής

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex κεφάλαιο 70

Γυαλί και αντικείμενα από γυαλί εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 7003, ex 7004
και ex 7005

Γυαλί χωρίς αντανακλαστική στρώση

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

6505

ex κεφάλαιο 66

Κεφάλαιο 69

7006

Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005,
κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγ
μένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατερ
γασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυα
σμένο με άλλες ύλες:
– Πλάκες από γυαλί (υποστρώματα), επικα
λυμμένες με στρώμα διηλεκτρικού μετάλ
λου, ημιαγώγιμες σύμφωνα με τα πρότυπα
του SEMII (11)

Κατασκευή από μη επικαλυμμένο γυαλί (υπο
στρώματα) της κλάσης 7006

– Λοιπές

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

27.5.2011

ή

(4)

27.5.2011

(1)

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

7007

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά
σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται
από συγκολλημένα φύλλα

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7008

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές
επιφάνειες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7009

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπι
σθοσκοπικοί καθρέφτες

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7010

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες
φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες,
φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά
ή τη συσκευασία, από γυαλί. πλατύστομες
φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί· πώματα
και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου,
καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακό
σμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

7013

ή
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των μη
λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος

ή
Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των μη
λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος
ή
Διακόσμηση με το χέρι (εκτός από τη μετα
ξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί
φυσούμενο με το χέρι, υπό την προϋπόθεση
ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 7019

Αντικείμενα από ίνες από γυαλί (άλλα από
νήματα)

Κατασκευή από:
– φυτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις
(Rovings) ή νήματα, μη χρωματιστά, κομ
μένα ή μη και
– υαλοβάμβακα

ex κεφάλαιο 71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια,
πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρό
μοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρω
μένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργή
ματα από τις ύλες αυτές, απομιμήσεις κοσμη
μάτων, νομίσματα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 7101

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, ται
ριασμένα, σε αρμαθιές προσωρινά για την
ευκολία της μεταφοράς

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 7102, ex 7103
και ex 7104

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες
συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμέ
νες

Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες
πέτρες, ακατέργαστες

L 141/107

ή

(4)

L 141/108

EL

(1)

7106, 7108 και
7110

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

27.5.2011

(3)

ή

Πολύτιμα μέταλλα:
– Ακατέργαστα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 7106,
7108 και 7110
ή
Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρι
σμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης
7106, 7108 ή 7110
ή
Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων
7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με
βασικά μέταλλα

– Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης

Κατασκευή
μέταλλα

Μέταλλα κοινά, επιστρωμένα με πολύτιμα
μέταλλα, ημικατεργασμένα

Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα με
πολύτιμα μέταλλα, ακατέργαστα

7116

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή
από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτι
μες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανα
σχηματισμένες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

7117

Απομιμήσεις κοσμημάτων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 7107, ex 7109
και ex 7111

από

ακατέργαστα

πολύτιμα

ή
Κατασκευή από τμήματα από κοινά μέταλλα,
μη επιχρυσωμένα ούτε επαργυρωμένα ούτε
επιπλατινωμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος
ex κεφάλαιο 72

Σίδηρος και χάλυβας· εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

7207

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβες

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201,
7202, 7203, 7204 ή 7205

7208 έως 7216

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με
καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι
σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από πλινθώματα από σίδηρο ή
από όχι σε κράματα χάλυβα ή άλλες πρωταρ
χικές μορφές της κλάσης 7206

7217

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα
χάλυβες

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από ανοξεί
δωτους χάλυβες της κλάσης 7207

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης,
ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανο
ξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από πλινθώματα από σίδηρο ή
από όχι σε κράματα χάλυβα ή άλλες πρωταρ
χικές μορφές της κλάσης 7218

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από ανοξεί
δωτους χάλυβες της κλάσης 7218

ex 7218, 7219 έως
7222

7223

(4)

27.5.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1)

(2)

ex 7224, 7225 έως
7228

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης,
ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από
άλλα χαλυβοκράματα; είδη με καθορισμένη
μορφή από άλλα χαλυβοκράματα· ράβδοι
κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα
ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από χάλυβα σε πλινθώματα και
άλλες πρωταρχικές μορφές των κλάσεων
7206, 7218 ή 7224

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από ανοξεί
δωτους χάλυβες της κλάσης 7224

ex κεφάλαιο 73

Αντικείμενα από σίδηρο ή χάλυβα εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 7301

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206

7302

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτο
σίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές,
αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά,
καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού
των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης
ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες,
στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες
σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση
του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατα
σκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη
ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206

7304, 7305 και
7306

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη
μορφή κοίλα, από σίδηρο ή χάλυβα

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206,
7207, 7218 ή 7224

ex 7307

Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο
χάλυβα (ISΟ αριθ. X5CrNiΜο 1712), αποτε
λούμενα από διάφορα μέρη

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση,
κατασκευή σπειρωμάτων, αφαίρεση αιχμών
και αμμοβολή σφυρήλατων ημικατεργασμέ
νων μετάλλων, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 35 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

7308

Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυ
ρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές
πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί,
στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά
τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγ
κλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της
κλάσης 9406. λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με
καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια,
από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοι
μασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατα
σκευές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποι
ούνται συγκολλημένα είδη με καθορισμένη
μορφή της κλάσης 7301

ex 7315

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρη
σιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 74

Χαλκός και αντικείμενα από χαλκό· εκτός
από:

Κατασκευή:

7229

(3)

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

L 141/109
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

7401

Θειούχα συμπήγματα χαλκού. χαλκός κονίας
(κατακρήμνιση του χαλκού)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

7402

Χαλκός μη καθαρισμένος, άνοδοι από χαλκό
για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

7403

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε
ακατέργαστη μορφή:
– Χαλκός καθαρισμένος

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

– Κράματα χαλκού και χαλκός καθαρισμένος
που περιέχει άλλα στοιχεία

Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέρ
γαστο, ή από απορρίμματα και θραύσματα
χαλκού

7404

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

7405

Κράματα μητρικά χαλκού

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο·
εκτός από:

Κατασκευή:

ex κεφάλαιο 75

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

7501 έως 7503

ex κεφάλαιο 76

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα
(sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα
ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του
νικελίου. νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή·
απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Αργίλιο και αντικείμενα από αργίλιο· εκτός
από:

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ή
Παραγωγή με θερμική ή ηλεκτρολυτική
κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή
απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

27.5.2011

ή
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7602

ex 7616

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Αντικείμενα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά
υφάσματα (συμπεριλαμβανομένων των συνε
χών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα
και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από
πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβα
νομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφα
σμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από
σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες
αναπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποι
ούνται· και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κεφάλαιο 77

Διατηρείται για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση
στο εναρμονισμένο σύστημα

ex κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και αντικείμενα από μόλυβδο·
εκτός από:

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

7801

7802

ex κεφάλαιο 79

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:
– Μόλυβδος καθαρός

Κατασκευή από “χελώνες” μολύβδου ή “μετα
χειρισμένο” μόλυβδο

– Λοιπά

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποι
ούνται απορρίμματα και θραύσματα της κλά
σης 7802

Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευ
δάργυρο· εκτός από:

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

7901

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποι
ούνται απορρίμματα και θραύσματα της κλά
σης 7902

7902

Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν
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ex κεφάλαιο 80

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσί
τερο· εκτός από:

(3)

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8001

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποι
ούνται απορρίμματα και θραύσματα της κλά
σης 8002

8002 και 8007

Απορρίμματα και θραύσματα κασσίτερου,
άλλα αντικείμενα από κασσίτερο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά μέταλλα. κεραμομεταλλουργικές
συνθέσεις· αντικείμενα από τις ύλες αυτές:
– Άλλα κοινά μέταλλα κατεργασμένα· αντι
κείμενα από τις ύλες αυτές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με
το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη
μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από
κοινά μέταλλα. μέρη των ειδών αυτών, από
κοινά μέταλλα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

8206

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων
8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλ
λογή για τη λιανική πώληση

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 8202 έως
8205. Ωστόσο, τα εργαλεία των κλάσεων
8202 έως 8205 μπορούν να ενσωματώνονται
στο σύνολο, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8207

Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του
χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργα
λεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφρά
γιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών
σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομά
λυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρ
νευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται
και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελ
κυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματω
τήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς
και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης

Κατασκευή:

ex κεφάλαιο 82

8208

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή
μηχανικές συσκευές

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

27.5.2011

ή

(4)

EL

27.5.2011

(1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

ex 8211

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης
8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα
μαχαίρια, και οι λεπίδες τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται λεπίδες μαχαιριών και λαβές από
βασικά μέταλλα

8214

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές
μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαί
ρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες),
εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την
περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα
οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα
νύχια)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται λαβές από βασικά μέταλλα

8215

Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια,
σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμά
των, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βού
τυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια
είδη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται λαβές από βασικά μέταλλα

ex κεφάλαιο 83

Διάφορα αντικείμενα από κοινά μέταλλα,
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 8302

Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια
είδη για κτίρια και μηχανισμοί αυτομάτου
κλεισίματος για πόρτες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 8302,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8306

Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από
κοινά μέταλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 8306,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές,
συσκευές και μηχανικές επινοήσεις και τα
μέρη τους εκτός από:

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ex 8401

Καύσιμα στοιχεία για πυρηνικούς αντιδραστή
ρες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8402

Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή
ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την
κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμέ
νοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού
νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες
με την ονομασία “υπερθερμαινόμενου νερού”

Κατασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι
από εκείνους της κλάσης 8402, και βοηθητι
κές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής
θέρμανσης

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 8403 και
8404

8403
ex 8404

και

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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8406

Ατμοστρόβιλοι παντός τύπου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8407

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο
έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με
ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8408

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η
ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντί
ζελ ή ημιντίζελ)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8409

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των
κλάσεων 8407 ή 8408

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8411

Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως, συσκευές προώθη
σης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι’
αερίου

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8412

ex 8413

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 8414

Βιομηχανικοί ανεμιστήρες και τα παρόμοια

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που
περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και
διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας
και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός
βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

27.5.2011
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο
υλικό, μηχανές και συσκευές για την παρα
γωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλι
σμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις
μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος
της κλάσης 8415

(3)

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιουμένων μη καταγόμενων υλών δεν πρέ
πει να υπερβαίνει την αξία όλων των χρη
σιμοποιουμένων καταγόμενων υλών

ex 8419

Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτο
πολτού, χαρτιού και χαρτονιού

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων
των χρησιμοποιουμένων υλών της ίδιας
κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος

8420

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για
τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα
μηχανήματα αυτά

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων
των χρησιμοποιουμένων υλών της ίδιας
κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος

8423

8425 έως 8428

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι
ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που
υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με
εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία
σε βάρος 5 cg ή λιγότερο· σταθμά για κάθε
ζυγαριά

Κατασκευή:

Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη
φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση
φορτίων

Κατασκευή κατά την οποία:

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 8431 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledo
zers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέ
στες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς,
φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιε
στές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:
– Οδοστρωτήρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Λοιπά

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 8431 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος
8430

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό,
ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση,
εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα,
πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασά
λων· εκχιονιστήρες

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 8431 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος
ex 8431

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για οδοστρωτήρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8439

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή
του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν
κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική
επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων
των χρησιμοποιουμένων υλών της ίδιας
κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος
8441

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατερ
γασία χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτο
νιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
μηχανές κοπής κάθε τύπου

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων
των χρησιμοποιουμένων υλών της ίδιας
κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος

ex 8443

Εκτυπωτές, για μηχανές γραφείου (για παρά
δειγμα αυτόματες μηχανές επεξεργασίας
δεδομένων, μηχανές επεξεργασίας κειμένου
κ.λπ.)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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(3)

Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποι
ούμενα στην υφαντουργία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 8448

Βοηθητικές μηχανές και συσκευές για τις
μηχανές των κλάσεων 8444 και 8445

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8452

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το
ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της κλάσης
8440, έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά
κατασκευασμένα για ραπτομηχανές· βελόνες
για ραπτομηχανές:

8444 έως 8447

– Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλει
στικά στο σημείο της μασουρίστας, στις
οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο
16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινη
τήρα
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Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
– η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρη
σιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της
κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων κατα
γόμενων υλών, και
– οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος, αγκι
στροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη κατα
γόμενα προϊόντα

– Λοιπές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8456 έως 8466

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, καθώς και
τα εξαρτήματά τους, των κλάσεων 8456 έως
8466

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8469 έως 8472

Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. γραφο
μηχανές, υπολογιστικές μηχανές, μηχανές
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοα
ντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8480

Πλαίσια χυτηρίου· βάσεις για μήτρες·
μοντέλα για μήτρες· μήτρες για μέταλλα
(άλλες από τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά
καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή
πλαστικές ύλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8482

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους,
με κυλίνδρους ή με βελόνες

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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8484

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες).
Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφό
ρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε
σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευα
σίες· μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 8486

– Εργαλειομηχανές για την κατεργασία κάθε
είδους υλικού με αφαίρεση με λέιζερ
(laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων,
με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με
ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλε
κτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτό
ξευση πλάσματος και τα εξαρτήματά και
τα παρελκόμενά τους.

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
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– Εργαλειομηχανές (στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι πρέσες) για την κατεργασία
μετάλλων με κάμψη, δίπλωση, ίσιωμα, πλά
νισμα, τα εξαρτήματά και τα παρελκόμενά
τους.
– Εργαλειομηχανές για την κατεργασία
πέτρας, κεραμικών, σκυροδέματος, αμια
ντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών
ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση
γυαλιού, τα εξαρτήματά και τα παρελκό
μενά τους
– Όργανα και συσκευές χάραξης που αποτε
λούν συσκευές δημιουργίας προτύπων για
την παραγωγή μασκών ή δικτύων από υπο
στρώματα επικαλυμμένα με φωτοευαίσθητη
ρητίνη, εξαρτήματα και παρελκόμενά τους
– Μήτρες, για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύ
ψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη
διακίνηση φορτίων

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 8431 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος
8487

ex κεφάλαιο 85

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συν
δέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις
πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρα
κτηριστικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και
τα μέρη τους. συσκευές εγγραφής ή αναπα
ραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου
για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα
των συσκευών αυτών, εκτός από:

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

27.5.2011

(1)

8501

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με
εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλε
κτρικού ρεύματος

(3)

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

L 141/119

ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 8503 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8502

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα
τος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών των
κλάσεων 8501 και 8503 που χρησιμοποι
ούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ
όντος

ex 8504

Μηχανές παροχής ενέργειας του είδους που
χρησιμοποιείται και στις αυτόματες μηχανές
επεξεργασίας δεδομένων

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 8517

Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη
της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις
οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για την
επικοινωνία σε καλωδιακό ή ασύρματο δίκτυο
(τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής),
άλλες από τις συσκευές εκπομπής ή λήψης
των κλάσεων 8443, 8525, 8527 ή 8528

Κατασκευή κατά την οποία:

ex 8518

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους,
μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαί
σια, ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνό
τητας. ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση
του ήχου

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

8519

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

L 141/120

(1)

8521

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεο
φωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη
βιντεοφωνικών σημάτων

(3)

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
8522

Εξαρτήματα και παρελκόμενα κατάλληλα για
χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές
των κλάσεων 8519 μέχρι 8521

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8523

– Μη προεγγεγραμμένοι δίσκοι, ταινίες, μη
διαγραφόμενες διατάξεις με ημιαγωγό και
άλλα μέσα για την εγγραφή του ήχου ή
για ανάλογες εγγραφές, με εξαίρεση τα
προϊόντα του κεφαλαίου 37

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Προεγγεγραμμένοι δίσκοι, ταινίες, μη δια
γραφόμενες διατάξεις με ημιαγωγό και
άλλα μέσα για την εγγραφή του ήχου ή
για ανάλογες εγγραφές, με εξαίρεση τα
προϊόντα του κεφαλαίου 37

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων
των υλών της κλάσης 8523 που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το
10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
– Μήτρες και εκμαγεία για την κατασκευή
δίσκων, με εξαίρεση τα προϊόντα του
κεφαλαίου 37.

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων
των υλών της κλάσης 8523 που χρησιμο
ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το
10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
– Κάρτες ενεργοποίησης εκ του σύνεγγυς και
“έξυπνες” κάρτες με δύο ή περισσότερα
ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
– “έξυπνες κάρτες” με ένα ηλεκτρονικό ολο
κληρωμένο κύκλωμα

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών των
κλάσεων 8541 και 8542 που χρησιμοποι
ούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ
όντος
ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Η εργασία της διάχυσης, όπου ολοκληρωμένα
κυκλώματα σχηματίζονται σε υπόστρωμα
ημιαγωγού, με την επιλεκτική εισαγωγή
κατάλληλου δότη υλικού, είτε είναι συναρμο
λογημένα είτε όχι, ή ελεγμένα, σε χώρα άλλη
από τις αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4
8525

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την
τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη
συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή ανα
παραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικό
νων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογρα
φικές μηχανές και βιντεοκάμερες

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

8526

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης
(ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και
συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

8527

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και
συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του
ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

8528

– οθόνες απεικόνισης και συσκευές βιντεο
προβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες
τηλεόρασης, οι οποίες προορίζονται απο
κλειστικά ή κυρίως για σύστημα αυτόματης
επεξεργασίας δεδομένων της κλάσης 8471

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– άλλες οθόνες απεικόνισης και συσκευές
βιντεοπροβολής, που δεν ενσωματώνουν
δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με
ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου
ή εικόνας, οθόνες απεικόνισης (βίντεο μόνι
τορ) και συσκευές βιντεοπροβολής

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των
κλάσεων 8525 μέχρι 8528:
– Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται απο
κλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγρα
φής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Κατάλληλες για αποκλειστική ή κύρια
χρήση με οθόνες απεικόνισης και συσκευές
βιντεοπροβολής, που δεν ενσωματώνουν
δέκτες τηλεόρασης ή του τύπου που χρη
σιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε
σύστημα αυτόματης επεξεργασίας δεδομέ
νων της κλάσης 8471

Κατασκευή:

– Άλλα

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
8535

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατα
νομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή
σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων για
τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 8538 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος
8536

– Ηλεκτρικές συσκευές για την απομόνωση ή
την προστασία, ή τη σύνδεση ηλεκτρικών
κυκλωμάτων για τάση που δεν υπερβαίνει
τα 1 000 V

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 8538 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώ
δια οπτικών ινών
– – από πλαστική ύλη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– – από κεραμικό

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

– – από χαλκό

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

27.5.2011

EL

(1)

8537

ex 8541
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Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώ
τια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμά
ρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες
βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των κλά
σεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη
διανομή του ρεύματος, στα ποία περιλαμβά
νονται και εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα
όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς
επίσης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός
από τις συσκευές μεταγωγής της κλάσης
8517

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες δια
τάξεις με ημιαγωγό, εκτός από τις πλάκες που
δεν έχουν κοπεί ακόμη σε πλίνθους (chip)

(3)

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

L 141/123

ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 8538 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 8542

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

– Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών των
κλάσεων 8541 και 8542 που χρησιμοποι
ούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ
όντος
ή
Η εργασία της διάχυσης, όπου ολοκληρωμένα
κυκλώματα σχηματίζονται σε υπόστρωμα
ημιαγωγού, με την επιλεκτική εισαγωγή
κατάλληλου δότη υλικού, είτε είναι συναρμο
λογημένα είτε όχι, ή ελεγμένα, σε χώρα άλλη
από τις αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4

– Πολυπλινθιακά κυκλώματα που αποτελούν
μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
στο παρόν κεφάλαιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– λοιπά

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών των
κλάσεων 8541 και 8542 που χρησιμοποι
ούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ
όντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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8544

Μονωμένα σύρματα (στα οποία περιλαμβά
νοντα και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδω
μένα), καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα ομοαξονικά) και άλλοι αγωγοί με ηλε
κτρική μόνωση εφοδιασμένα ή μη με εξαρτή
ματα σύνδεσης, καλώδια από οπτικές ίνες,
που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθε
μία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς
αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με εξαρτήματα
σύνδεσης

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8545

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από
άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρι
κές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή
άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλε
κτρικές χρήσεις

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8546

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική
χρήση

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8547

Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο
σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περι
λαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμο
λόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμο
λογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους
μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί
σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους, από
κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

8548

– Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών,
συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσω
ρευτών, χρησιμοποιημένες στήλες και
συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι
ηλεκτρικοί συσσωρευτές· ηλεκτρικά μέρη
μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζο
νται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν
κεφάλαιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των υλών των
κλάσεων 8541 και 8542 που χρησιμοποι
ούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊ
όντος
ex κεφάλαιο 86

8608

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή
παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους, τα
εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηρο
δρομικών ή τροχιοδρομικών γραμμών και
μέρη αυτών, μηχανικές συσκευές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές)
σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινω
νιών, εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων
γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές)
σηματοδότησης, ασφάλειας, ελέγχου ή χειρι
σμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμ
μές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα
στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αερο
δρόμια. τα μέρη τους

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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ex κεφάλαιο 87

8709

8710

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα
και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές,
τα εξαρτήματά και τα παρελκόμενά τους,
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψω
σης, των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα
στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αερο
δρόμια για τη μεταφορά των εμπορευμάτων
σε μικρές αποστάσεις, οχήματα ελκυστήρες
των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδη
ροδρομικούς σταθμούς· τα μέρη τους

Κατασκευή:

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης,
με ή χωρίς τον οπλισμό τους, και τα μέρη
τους

Κατασκευή:

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
8711

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται
και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοη
θητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο,
πλάγια κιβώτια:
– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα,
με κυλινδρισμό:
– – Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
– – Που υπερβαίνει τα 50 cm3

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
– Λοιπές

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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ex 8712

Δίτροχα ποδήλατα χωρίς ρουλεμάν με μπίλιες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της κλάσης 8714

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8715

Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντόπουσέτες) και παρόμοια οχήματα και τα
μέρη τους

Κατασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8716

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για
κάθε είδους οχήματα. άλλα μη αυτοκινούμενα
οχήματα· τα μέρη τους

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ex κεφάλαιο 88

Αερόπλοια ή διαστημόπλοια, και μέρη αυτών,
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8804

Στροφόπτωτα (rotochutes)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 8804

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8805

Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση
αεροσκαφών, συσκευές και διατάξεις για την
προσνείωση αεροσκαφών επί καταστρώματος
και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις,
συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην
πτήση, τα μέρη τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 89

Πλοία, σκάφη και πλωτές κατασκευές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποι
ούνται κύτη της κλάσης 8906

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας
ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή
ακρίβειας, όργανα και συσκευές χειρουργικής.
εξαρτήματα και παρελκόμενά τους εκτός από:

Κατασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 90

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

9001

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώ
δια από οπτικές ίνες άλλα από εκείνα της
κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή
πλάκες, φακοί (στους οποίους περιλαμβάνο
νται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέ
πτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη,
μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από
γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
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9002

Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοι
χεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογη
μένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από
εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο
οπτικά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9004

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή
άλλα) και παρόμοια είδη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex 9005

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με
ένα οπτικό πεδίο, τηλεσκόπια οπτικά, και οι
βάσεις τους

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιουμένων μη καταγόμενων υλών δεν πρέ
πει να υπερβαίνει την αξία όλων των χρη
σιμοποιουμένων καταγόμενων υλών
ex 9006

Φωτογραφικές μηχανές (πλην κινηματογραφι
κών), συσκευές και διατάξεις, με λαμπτήρες
και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου
φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση εκτός
από τους λαμπτήρες και σωλήνες που λει
τουργούν με ηλεκτρική ανάφλεξη

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιουμένων μη καταγόμενων υλών δεν πρέ
πει να υπερβαίνει την αξία όλων των χρη
σιμοποιουμένων καταγόμενων υλών

9007

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβο
λής, με ενσωματωμένες ή μη συσκευές εγγρα
φής ή αναπαραγωγής του ήχου

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιουμένων μη καταγόμενων υλών δεν πρέ
πει να υπερβαίνει την αξία όλων των χρη
σιμοποιουμένων καταγόμενων υλών
9011

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρο
γραφία, την κινηματοφωτομικρογραφία ή τη
μικροπροβολή

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιουμένων μη καταγόμενων υλών δεν πρέ
πει να υπερβαίνει την αξία όλων των χρη
σιμοποιουμένων καταγόμενων υλών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9015

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογρα
φίας χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομε
τρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολο
γίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαί
ρεση τις πυξίδες, τηλέμετρα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9016

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμ
μων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9017

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού
(π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρο
γνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων,
λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα
μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι
[π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με
αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν
κατονομάζονται
ούτε
περιλαμβάνονται
αλλού στο παρόν κεφάλαιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9018

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη
χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνια
τρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι
συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες
συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι
συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:

ex 9014
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– Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες
οδοντιατρικές συσκευές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλά
σης 9018

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– Λοιπά

Κατασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
9019

9020

Συσκευές μηχανοθεραπείας. συσκευές μάλα
ξης (μασάζ)· συσκευές ψυχοτεχνικής,
συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας,
ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρ
μάκων, αναπνευστικές συσκευές για την
τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για ανα
πνευστική θεραπεία

‘Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπί
δες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστα
τευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανι
σμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

27.5.2011
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9024

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότη
τας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή
άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ.
μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού,
πλαστικών υλών)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9025

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και
παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμε
τρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και
ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα απο
τελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυα
σμένα μεταξύ τους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9026

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον
έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης
ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών
των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παρο
χής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές
θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και
συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028
ή 9032

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9027

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές
ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα,
φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών),
όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώ
δους, του πορώδους, της διαστολής, της επι
φανειακής τάσης ή παρόμοια· όργανα και
συσκευές για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής
ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα φωτόμετρα φωτογράφησης)· μικροτό
μοι

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού,
στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρη
τές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:

– Μέρη και εξαρτήματα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Λοιποί

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

9029

(π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής,
ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήμα
τος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα).
Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμε
τρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή
9015, στροβοσκόπια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

L 141/129

ή
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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9030

Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές
φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές
για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών
μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη
μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών
άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και των κοσμικών ή
άλλων ακτινοβολιών ιονισμού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9031

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης
ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό,
προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9032

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθ
μιση ή τον αυτόματο έλεγχο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9033

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφά
λαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή
είδη του κεφαλαίου 90

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Ωρολόγια τοίχου και χειρός και μέρη αυτών,
εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Λοιπά ωρολόγια

Κατασκευή κατά την οποία:

ex κεφάλαιο 91

9105

– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

27.5.2011

ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
9109

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και
συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για
ρολόγια τσέπης ή χεριού

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη
καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαί
νει την αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
9110

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη
συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογη
μένοι (σετ μηχανισμών), μη πλήρεις ωρολο
γιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι· ημιτε
λείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας

Κατασκευή κατά την οποία:
– η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,
και
– κατά την οποία η αξία όλων των υλών της
κλάσης 9114 που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 10 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

EL
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9111

(3)

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού
των κλάσεων 9101 ή 9102 και τα μέρη τους

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

L 141/131

ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
9112

Πλαίσια και θαλαμίσκοι
συσκευών και τα μέρη τους

ωρολογιακών

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
9113

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη
τους:
– Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσω
μένα ή επαργυρωμένα, ή από μέταλλα επι
στρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

– Λοιπά

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κεφάλαιο 92

Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των
οργάνων αυτών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κεφάλαιο 93

Όπλα και πυρομαχικά·
παρελκόμενά τους

και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής στρώματα, μαξι
λάρια και παρόμοια συσκευές φωτισμού,
φωτεινά σήματα που δεν κατονομάζονται ή
δεν περιλαμβάνονται αλλού· φωτεινά σήματα,
φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια
είδη· Προκατασκευασμένα κτήρια, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα
τμήματα όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό
ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m2

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 94

ex 9401
ex 9403

και

εξαρτήματα

ή
Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχη
ματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα
των κλάσεων 9401 ή 9403, υπό την προϋ
πόθεση ότι:
– η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το
25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος, και
– όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες
είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε
κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403
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9405

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβά
νονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού, λάμπες, ρεκλάμες, φωτεινά
σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και
παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή
φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9406

Προκατασκευασμένα κτήρια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

ex κεφάλαιο 95

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη δια
σκέδασης ή αθλητισμού, εξαρτήματα και
παρελκόμενά τους, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 9503

Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές
και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση
ή όχι· παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε
είδους

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 9506

Ράβδοι του γκολφ και μέρη αυτών

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται ημικατεργασμένα τεμάχια για την
κατασκευή ράβδων γκολφ

ex κεφάλαιο 96

Διάφορα βιομηχανικά αντικείμενα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν

ex 9601και
ex 9602

Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές ή ορυκτές
λαξεύσιμες ύλες

Κατασκευή από “κατεργασμένες” ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν

ex 9603

Σκούπες και ψήκτρες (με εξαίρεση τις τσαλό
σκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις
βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου),
χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου,
χωρίς κινητήρα. Βύσματα και κύλινδροι για
βαφή, καθαριστήρες υγρών επιφανειών από
καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

9605

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλ
λωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα των
υποδημάτων ή ενδυμάτων

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει να
ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το
τεμάχιο δεν συμπεριλαμβάνονταν στο σύνολο.
Ωστόσο, μπορούν να περιλαμβάνονται και μη
καταγόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
συνόλου

9606

Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για
κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμ
πιά-σούστες. ημιτελή κουμπιά

Κατασκευή:
– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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9608

Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπί
λια), στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη
από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες· Στυ
λογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι.
Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά
μολύβια. κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια
και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσ
σουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης)
των ειδών αυτών, με εξαίρεση της κλάσης
9609

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι
ούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη
της ίδιας κλάσης με το προϊόν

9612

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρό
μοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη
ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν
αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία
ή κασέτες. ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτι
σμένα, με ή χωρίς κουτί

Κατασκευή:

ex 9613

Αναπτήρες με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρη
σιμοποιούμενων υλών της κλάσης 9613 δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 9614

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι κεφαλές για πίπες)

Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το
προϊόν
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– από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από
εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και
– κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμο
ποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

(1) Οι ειδικοί όροι για τις “καθορισμένες επεξεργασίες” καθορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 7.1 και 7.3.
(2) Οι ειδικοί όροι για τις “καθορισμένες επεξεργασίες” καθορίζονται στην επεξηγηματική σημείωση 7.2.
(3) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου,ο περιορισμός αυτός
εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.
(4) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
(5) Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά για
την παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32.
(6) Ως “ομάδα” θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία.
(7) Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται ως υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική θαλερότητα μετρημένη σύμφωνα με το ASTM-D 1003-16 με το νεφελόμετρο του
Γκάρντνερ (συντελεστής θαλερότητας) — είναι μικρότερη από 2 %.
(8) Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων από ένα είδος που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού.
(9) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(10) Για πλεκτά είδη, μη επενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καουτσούκ, προερχόμενα από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων (κομμένων ή που
παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα), βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(11) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.».

Τιμή συνδρομής 2011 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 100 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

770 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

400 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο DVD.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu
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