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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 54/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπ’ όψιν τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπ’ όψιν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 961/2010 του Συμ
βουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με περιοριστικά
μέτρα κατά του Ιράν (1), και ιδίως το άρθρο 36, παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Στις 25 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανο
νισμό (ΕΕ) αριθ. 961/2010.

(2)

Την 1η Δεκεμβρίου 2011, το Συμβούλιο εξέφρασε και πάλι
σοβαρές και βαθύτατες ανησυχίες για το πυρηνικό πρό
γραμμα του Ιράν, και ιδιαίτερα για τις ιρανικές ενέργειες
που σχετίζονται με την ανάπτυξη στρατιωτικής πυρηνικής
τεχνολογίας, όπως φαίνεται από την τελευταία έκθεση του
Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Το Συμ
βούλιο, έχοντας αυτές τις ανησυχίες και σύμφωνα με τη
δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2011, συμφώνησε να διευρύνει τις ισχύουσες κυρώσεις.

(3)

Στις 9 Δεκεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπο
στήριξε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμ
βρίου 2011 και κάλεσε το Συμβούλιο να συνεχίσει κατά
προτεραιότητα τις εργασίες για τη διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ κατά του Ιράν.

(4)

Σύμφωνα
με
την
απόφαση
του
Συμβουλίου
2012/35/ΚΕΠΠΑ της 23ης Ιανουαρίου 2012, που τροπο
ποιεί την απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιορι
στικά μέτρα κατά του Ιράν (2) θα πρέπει να προστεθούν και
άλλα πρόσωπα και οντότητες στον κατάλογο των προσώπων
και οντοτήτων που αποτελούν αντικείμενο περιοριστικών
μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙΙ του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 961/2010. Επί πλέον, θα πρέπει να τροποποι
ηθούν οι καταχωρίσεις για ορισμένα πρόσωπα και οντότητες
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 961/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Τα πρόσωπα και οι οντότητες που απαριθμούνται στο παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού προστίθενται στον κατάλογο που
εκτίθεται στο παράρτημα VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010.
2.
Η οντότητα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας
απόφασης αποσύρεται από τον κατάλογο του παραρτήματος VΙΙΙ
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010.
3.
Οι καταχωρίσεις του παραρτήματος VΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 961/2010 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙΙ
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. ASHTON

(1) ΕΕ L 281, 27.10.2010, σ. 1.

(2) Βλέπε σελίδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
I. Πρόσωπα και οντότητες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων
B. Οντότητες
Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

Κεντρική Τράπεζα
του Ιράν (άλλως
Κεντρική Τράπεζα
της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του
Ιράν)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Mirdamad
Blvd., NO.144, Tehran, Islamic
Republic of Iran
P.O. Box: 15875 / 7177
Τηλ.: +98 21 299 51
Τηλεγραφική διεύθυνση: MARKAZ
BANK
Τηλέτυπο: 216 219-22
MZBK
IR
Διεύθυνση
SWIFT:
BMJIIRTH
Ιστοχώρος: http://www.cbi.ir
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδομείου:
G.SecDept@cbi.ir

Εμπλέκεται σε δραστηριότητες για την
παράκαμψη των κυρώσεων

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Ταχυδρομική διεύθυνση: Taleghani Br.
130, Taleghani Ave.
P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran
Τηλέφωνο: 88826690
Τηλέτυπο: 226641 TJTA IR.
Τηλεομοιοτυπία: 88893641
Ιστοχώρος: http://www.tejaratbank.ir

Η Bank Tejarat είναι κρατική τράπεζα.
Έχει διευκολύνει άμεσα τις προσπάθειες
του Ιράν στον τομέα των πυρηνικών. Επί
παραδείγματι, το 2011, η Bank Tejarat
διευκόλυνε την κίνηση δεκάδων εκατομ
μυρίων δολαρίων προκειμένου να βοη
θήσει τις προσπάθειες που καταβάλλει
ο καταχωρισμένος στον κατάλογο του
ΟΗΕ Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
του Ιράν να αποκτήσει ουρανιούχο
συμπύκνωμα. Ο Οργανισμός Ατομικής
Ενέργειας του Ιράν αποτελεί τον βασικό
ιρανικό φορέα έρευνας και ανάπτυξης
πυρηνικής τεχνολογίας και διαχειρίζεται
προγράμματα παραγωγής σχάσιμων υλι
κών.

23.1.2012

Η Bank Tejarat έχει επίσης ιστορικό
παροχής βοήθειας σε καταχωρισμένες
στον κατάλογο ιρανικές τράπεζες προ
κειμένου να μπορέσουν να παρακάμψουν
τις διεθνείς κυρώσεις, π.χ. με τη συμμε
τοχή της σε επιχειρηματικές δραστηριό
τητες στις οποίες εμπλέκονται καταχωρι
σμένες στον κατάλογο του ΟΗΕ εταιρεί
ες-προπέτασμα του βιομηχανικού ομίλου
Shahid Hemmat Industrial Group.
Μέσω της παροχής χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών στις καταχωρισμένες στον
κατάλογο της ΕΕ Bank Mellat και
Export Development Bank of Iran
(EDBI) τα τελευταία χρόνια, η Bank
Tejarat έχει επίσης στηρίξει τις δραστη
ριότητες εταιριών που είναι θυγατρικές ή
τελούν υπό τον έλεγχο του Στρατού των
Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης,
του καταχωρισμένου στον κατάλογο
του ΟΗΕ Οργανισμού Αμυντικών Βιομη
χανιών και του καταχωρισμένου στον
κατάλογο του ΟΗΕ Υπουργείου Άμυνας
και Επιμελητείας.
3.

Tidewater (άλλως
Tidewater Middle
East Co.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: No. 80,
Tidewater Building, Vozara Street,
Next to Saie Park, Tehran, Iran

Στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο του
Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής
Επανάστασης (IRGC)

23.1.2012
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Ημερομηνία
καταχώρισης

4.

Turbine
Engineering
Manufacturing
(TEM) (άλλως
T.E.M. Co.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Shishesh
Mina Street, Karaj Special Road,
Tehran, Iran

Χρησιμοποιείται ως εταιρία προπέτασμα
από τις καταχωρισμένες στον κατάλογο
Ιρανικές Βιομηχανίες Αεροσκαφών (IA
CI) για μυστικές δραστηριότητες δημό
σιων συμβάσεων.

23.1.2012

5.

Sad Export Import
Company (άλλως
SAD Import &
Export Company)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Haftom Tir
Square, South Mofte Avernue, Tour
Line No 3/1, Tehran, Iran
P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Χρησιμοποιείται ως εταιρία προπέτασμα
από τον καταχωρισμένο στον κατάλογο
Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών
(DIO). Εμπλέκεται σε μεταφορές όπλων
στη Συρία. Η εμπλοκή της εταιρίας επι
σημάνθηκε και στην παράνομη μεταφορά
όπλων με το πλοίο Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Ταχυδρομική διεύθυνση: Haftom Tir
Square, South Mofte Avernue, Tour
Line No 3/1, Tehran, Iran
P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Εταιρία προπέτασμα της Sad Export
Import Company. Εμπλέκεται στην
παράνομη μεταφορά όπλων με το
πλοίο Monchgorsk.

23.1.2012

II. Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)
A. Πρόσωπα
Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

Ali Ashraf NOURI

Αναπληρωτής Διοικητής του IRGC,
Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου
του IRGC.

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali
SAIDI (άλλως
Hojjat- al-Eslam Ali
Saidi or Saeedi

Εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη του
IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji
ZADEH (άλλως
Amir Ali
Hajizadeh)

Διοικητής Αεροπορικών Δυνάμεων του
IRGC, Ταξίαρχος

23.1.2012

B. Οντότητες

1.

Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Behnam Sahriyari
Trading Company

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ziba Buid
ling, 10th Floor, Northern Sohre
vardi Street, Tehran, Iran

Έστειλε δύο εμπορευματοκιβώτια με διά
φορα είδη πυροβόλων όπλων από το
Ιράν στη Συρία τον Μάιο του 2007,
κατά παράβαση της παραγράφου 5 του
διατακτικού της απόφασης 1747(2007)
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ημερομηνία
καταχώρισης

23.1.2012

EL
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III. Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL)
B. Οντότητες
Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

BIIS Maritime
Limited

Ταχυδρομική διεύθυνση: 147/1 St.
Lucia, Valletta, Malta

Στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο της
καταχωρισμένης στον κατάλογο Irano
Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid
Khazar Shipping
Company (Iran)
(άλλως Khazar Sea
Shipping Lines ή
Darya-ye Khazar
Shipping Company
ή Khazar Shipping
Co. ή KSSL ή
Daryaye Khazar
(Caspian Sea) Co. ή
Darya-e-khazar
shipping Co.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: M. Khomeini
St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan,
Iran No. 1, End of Shahid Mostafa
Khomeini St., Tohid Square, Bandar
Anzali, 1711-324, Iran

Στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο των
IRISL

23.1.2012

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
Syracuse S.L

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3
Ημερομηνία
καταχώρισης

Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

1.

Hanseatic
Trade Trust &
Shipping
(HTTS) GmbH

Ταχυδρομική διεύθυνση: Schottweg 7,
22087 Hamburg, Germany· Opp
7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St,
Qods Township; HTTS GmbH

Ελέγχεται από τις IRISL και/ή δρα εξ ονό
ματος τους. Η HTTS είναι καταχωρισμένη
στην ίδια διεύθυνση με την IRISL Europe
GmbH στο Αμβούργο και ο διευθυντής
της, Δρ Naser Baseni, εργαζόταν προηγου
μένως στις IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight
Agency

Ταχυδρομική διεύθυνση: Al Meena
Street, Opposite Dubai Ports &
Customs, 2nd Floor, Sharaf Building,
Dubai UAE· Sharaf Building, 1st Flo
or, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O.
Box 5562, Dubai, United Arab Emi
rates· Sharaf Building, No. 4, 2nd
Floor, Al Meena Road, Opposite
Customs, Dubai, United Arab Emira
tes, Kayed Ahli Building, Jamal
Abdul Nasser Road (Parallel to Al
Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah,
United Arab Emirates

Ασκούσε δραστηριότητες εξ ονόματος των
IRISL στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αντι
καταστάθηκε από την Good Luck Shipping
Company η οποία έχει επίσης καταχωρισθεί
στον κατάλογο για άσκηση δραστηριοτήτων
εξ ονόματος των IRISL

23.1.2012
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 55/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για την εφαρμογή του άρθρου 33, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με
περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 της 18ης
Ιανουαρίου 2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατά
στασης στη Συρία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
442/2011 (1), ιδίως δε το άρθρο 33, παράγραφος 1 αυτού,

προστεθούν και άλλα πρόσωπα και οντότητες στον κατάλογο
των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αποτελούν αντι
κείμενο περιοριστικών μέτρων, ο οποίος παρατίθεται στο
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 18 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανο
νισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(2)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη Συρία και σύμ
φωνα με την εκτελεστική απόφαση 2012/37/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2012 για την εφαρμογή
της απόφασης 2011/782/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά
με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (2), πρέπει να

Άρθρο 1
Τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού προστίθενται στον κατάλογο που παρα
τίθεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. ASHTON

(1) ΕΕ L 16, 19.1.2012, σ. 1.
(2) Βλέπε σελίδα 33 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρόσωπα και οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1

Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

Ταξίαρχος
Jawdat
Ibrahim Safi

Διοικητής του 154ου Συντάγματος

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στη Δαμασκό και σε περιοχές πλησίον
της Δαμασκού, μεταξύ άλλων Mo'adami
yeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Υποστράτηγος
Muhammad
Ali Durgham

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στη Δαμασκό και σε περιοχές πλησίον
της Δαμασκού, μεταξύ άλλων Mo'adami
yeh, Douma, Abasiyeh, Duma

23.1.2012

3.

Υποστράτηγος
Ramadan
Mahmoud
Ramadan

Διοικητής του 35ου Συντάγματος
Ειδικών Δυνάμεων

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στην Baniyas και στην Deraa

23.1.2012

4.

Ταξίαρχος
Ahmed Yousef
Jarad

Διοικητής της 132ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στην Deraa, χρησιμοποιώντας, μεταξύ
άλλων, πολυβόλα και αντιαεροπορικά όπλα.

23.1.2012

5.

Υποστράτηγος
Naim Jasem
Suleiman

Διοικητής της 3ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στην Douma.

23.1.2012

6.

Ταξίαρχος
Jihad
Mohamed
Sultan

Διοικητής της 65ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στην Douma

23.1.2012

7.

Υποστράτηγος
Fo'ad
Hamoudeh

Διοικητής των στρατιωτικών επιχειρή
σεων στο Idlib

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο Ιdlib στις αρχές Σεπτεμβρίου του
2011

23.1.2012

8.

Υποστράτηγος
Bader Aqel

Διοικητής Ειδικών Δυνάμεων

Διέταξε τους στρατιώτες να περισυλλέξουν
τις σορούς και να τις παραδώσουν στο
mukhabarat· υπεύθυνος για τη χρήση
βίας στο Bukamal.

23.1.2012

9.

Ταξίαρχος
Ghassan Afif

Διοικητής του 45ου Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων σε
Homs, Baniyas και Idlib

23.1.2012

10. Ταξίαρχος
Mohamed
Maaruf

Διοικητής του 45ου Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων στο
Homs. Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει
διαδηλωτές στο Homs.

23.1.2012

11. Ταξίαρχος
Yousef Ismail

Διοικητής της 134ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει ανθρώ
πους που βρίσκονταν σε στέγες σπιτιών στο
Talbiseh, κατά τη διάρκεια κηδείας διαδη
λωτών που είχαν δολοφονηθεί την προη
γούμενη ημέρα.

23.1.2012

12. Ταξίαρχος
Jamal Yunes

Διοικητής του 555ου Συντάγματος.

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο Mo'adamiyeh.

23.1.2012
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13. Ταξίαρχος
Mohsin
Makhlouf

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο Al-Herak.

23.1.2012

14. Ταξίαρχος
Ali Dawwa

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο Al-Herak

23.1.2012

15. Ταξίαρχος
Mohamed
Khaddor

Διοικητής της 106ης Ταξιαρχίας, Προ
εδρική Φρουρά

Διέταξε το στρατό να χτυπήσει διαδηλωτές
με ρόπαλα και στη συνέχεια να τους συλ
λάβει. Υπεύθυνος για την καταστολή ειρη
νικών διαδηλώσεων στην Douma.

23.1.2012

16. Υποστράτηγος
Suheil Salman
Hassan

Διοικητής της 5ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο κυβερνείο της Deraa.

23.1.2012

17. Wafiq Nasser

Επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτι
κών Πληροφοριών της επαρχίας
Suwayda

Ως επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτικών
Πληροφοριών της επαρχίας Suwayda, υπεύ
θυνος για την αυθαίρετη κράτηση και το
βασανισμό συλληφθέντων στη Suwayda.

23.1.2012

18. Ahmed Dibe

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa

Ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa, υπεύθυνος
για την αυθαίρετη κράτηση και το βασανι
σμό συλληφθέντων στην Deraa.

23.1.2012

19. Makhmoud
al-Khattib

Επικεφαλής του τμήματος ανακρίσεων
(Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τμήματος ανακρίσεων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύ
θυνος για την κράτηση και το βασανισμό
συλληφθέντων.

23.1.2012

20. Mohamed
Heikmat
Ibrahim

Επικεφαλής του τμήματος επιχειρή
σεων (Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλει
ας)

Ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύ
θυνος για την κράτηση και το βασανισμό
συλληφθέντων.

23.1.2012

21. Nasser Al-Ali

Επικεφαλής της Διεύθυνση Πολιτικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa

Ως επικεφαλής της Διεύθυνση Πολιτικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa, υπεύθυνος
για την κράτηση και το βασανισμό συλλη
φθέντων.

23.1.2012

22. Mehran
(ή Mahran)
Khwanda

Ιδιοκτήτης της εταιρίας μεταφορών
Qadmous Transport Co.· ημερ. γέν.:
11/05/1938
Διαβατήρια:
αριθ.
3298 858, έληξε στις 09/05/2004,
αριθ. 001452904, λήγει στις
29/11/2011, αριθ. 006283523,
λήγει στις 28/06/2017.

Συμβάλλει με υλικοτεχνικά μέσα στη βίαιη
καταστολή εις βάρος των πολιτών στις
περιοχές όπου δρουν οι φιλοκυβερνητικές
πολιτοφυλακές («chabbihas»).

23.1.2012

23. Industrial
Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Flo
or, Maysaloun Street, P.O. Box 7572
Damascus, Syria.
Τηλ.: +963 11-222-8200.
+963 11-222-7910
Φαξ: +963 11-222-8412

Κρατική τράπεζα.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

24. Popular Credit
Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Flo
or, Maysaloun Street, Damascus,
Syria.
Τηλ.: +963 11-222-7604.
+963 11-221-8376
Φαξ: +963 11-221-0124

Κρατική τράπεζα.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012
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25. Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat
St. P.O. Box : 5467
Φαξ: 224 4909 – 245 3471
Τηλ.: 222 8403
e-mail: s.bank@scs-net.org
post-gm@net.sy

Κρατική τράπεζα.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

26. Agricultural
Cooperative
Bank

Agricultural Cooperative Bank Buil
ding, Damascus Tajhez, P.O. Box
4325, Damascus, Syria.
Τηλ.: +963 11-221-3462;
+963 11-222-1393
Φαξ: +963 11-224-1261
Ιστότοπος: www.agrobank.org

Κρατική τράπεζα.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

27. Syrian
Lebanese
Commercial
Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank
Building, 6th Floor, Makdessi Street,
Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut,
Lebanaon.
Τηλ.: +961 1-741666
Φαξ: +961 1-738228;
+961 1-753215;
+961 1-736629
Ιστότοπος: www.slcb.com.lb

Θυγατρική της ήδη καταχωρισμένης Com
mercial Bank of Syria.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

28. Deir ez-Zur
Petroleum
Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and
6th Floor Zillat Street Mazza Area
P.O. Box 9120 Damascus Syria
Τηλ.: +963 11-662-1175;
+963 11-662-1400
Φαξ: +963 11-662-1848

Κοινοπραξία της General Petroleum Cor
poration. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

29. Ebla
Petroleum
Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia
Dar Es Saada 16 Damascus, Syria
Τηλ.: +963 116691100
P.O. Box 9120

Κοινοπραξία της General Petroleum Cor
poration. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

30. Dijla
Petroleum
Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa
Highway, P.O. Box 81, Damascus,
Syria

Κοινοπραξία της General Petroleum Cor
poration. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 961/2010 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα
κατά του Ιράν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως το άρθρο 215,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2012/35/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
της 23ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση της απόφασης
2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (1),
Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Στις 25 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανο
νισμό (ΕΕ) αριθ. 961/2010, (2) που επιβεβαιώνει τα περιορι
στικά μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από το 2007 και προ
βλέπει πρόσθετα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν προκει
μένου να συμμορφωθεί με την απόφαση 1929 (2010) του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και συνοδευτικά
μέτρα, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη δήλωσή
του της 17ης Ιουνίου 2010.

(2)

Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν τη δέσμευση
των κεφαλαίων ορισμένων προσώπων και οντοτήτων.

(3)

Στις 23 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την από
φαση 2012/35/ΚΕΠΠΑ με την οποία προσέθεσε στον κατά
λογο των προσώπων και οντοτήτων χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς, έναντι των οποίων έχουν προβλεφθεί συγκεκρι
μένες παρεκκλίσεις για τη χρηματοδότηση του εμπορίου.

(4)

(5)

(6)

Μερικά από αυτά τα μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο της Συνθή
κης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως
είναι αναγκαία κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης
για την εφαρμογή τους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλισθεί
η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους οικονομικούς
φορείς σε όλα τα κράτη μέλη.
Είναι συνεπώς αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 961/2010, προκειμένου να ενσωματωθούν αυτές οι
παρεκκλίσεις.
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που
προβλέπει, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να
ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του,

(1) Βλέπε σελίδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) EE L 281, 27.10.2010, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 961/2010 τροποποιείται ως εξής:
Προστίθεται τα ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 19α
1.
Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 δεν
εφαρμόζονται σε περίπτωση:
α) (i) μεταφοράς κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων από ή μέσω
της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν που έχουν ληφθεί και
δεσμευθεί μετά από την ημερομηνία καταχώρησής της, ή
(ii) μεταφοράς κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων προς ή
μέσω της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν εφόσον η μετα
φορά αφορά πληρωμή από πρόσωπο ή οντότητα που
δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος
VII ή VIII και οφείλεται δυνάμει συγκεκριμένης εμπορι
κής σύμβασης,
με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους
μέλους έχει κρίνει, για κάθε περίπτωση χωριστά, ότι η πλη
ρωμή δεν θα εισπραχθεί άμεσα ή έμμεσα από άλλο πρόσωπο
ή οντότητα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII ή
VIII, ή
β) μεταφοράς δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων
από ή μέσω της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν εφόσον η
μεταφορά αυτή αποσκοπεί στο να δώσει ρευστότητα σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία
των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση εμπορικών πράξε
ων, υπό τον όρο ότι η μεταφορά έχει εγκριθεί από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
2.
Οι απαγορεύσεις του άρθρου 16 δεν εμποδίζουν την
Bank Tejarat, για δύο μήνες από την καταχώρησή της, να
διενεργήσει πληρωμές από κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους
που έχει λάβει και έχουν δεσμευθεί μετά την ημερομηνία κατα
χώρησης της, ή να λάβει πληρωμή μετά την ημερομηνία κατα
χώρησης της, όταν:
α) η πληρωμή οφείλεται στα πλαίσια συγκεκριμένης εμπορικής
σύμβασης, και
β) η αρμοδία αρχή του οικείου κράτους μέλους κρίνει ότι στη
συγκεκριμένη περίπτωση η πληρωμή δεν θα ληφθεί, αμέσως
ή εμμέσως, από πρόσωπο ή οντότητα αναφερόμενη στα
παραρτήματα VII και VIII.».

24.1.2012
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα
τα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
H Πρόεδρος
C. ASHTON
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 57/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για την αναστολή του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1239/2011
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Για να δοθεί ένα γρήγορο σήμα στην αγορά και να διασφα
λιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέτρου, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(4)

Η διαχειριστική επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωρ
γικών αγορών δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που
όρισε ο πρόεδρός της,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο
187, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2011 της
Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε μόνιμος διαγωνισμός για την
περίοδο εμπορίας 2011/2012 για την εισαγωγή ζάχαρης
του κωδικού ΣΟ 1701 με μειωμένο δασμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2011, η υποβολή προσφορών αναστέλλεται
για τον επιμέρους διαγωνισμό που λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2012,
την 1η Φεβρουαρίου 2012 και στις 15 Φεβρουαρίου 2012.

(2)

Ο εφοδιασμός της ενωσιακής αγοράς ζάχαρης έχει βελτιωθεί,
επομένως δεν θα είναι απαραίτητη περαιτέρω μείωση του
εισαγωγικού δασμού και θα πρέπει να ανασταλεί η υποβολή
προσφορών.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 318 της 1.12.2011, σ. 4.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 58/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών
αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα
και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος
A του εν λόγω κανονισμού.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011
της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και
των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136
παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει,
κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορι
κών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα
κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη
ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτε
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων
υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο
παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την
ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

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

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

260,5
62,0
92,5
117,3
133,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

229,9
148,6
182,5
187,0

0709 91 00

EG
ZZ

129,3
129,3

0709 93 10

MA
TR
ZZ

123,7
138,5
131,1

0805 10 20

AR
BR
EG
MA
TN
TR
ZA
ZZ

41,5
41,5
52,1
54,4
63,3
63,7
41,5
51,1

0805 20 10

MA
ZZ

95,0
95,0

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

CN
IL
KR
MA
TR
ZZ

61,5
87,2
91,8
120,2
88,3
89,8

0805 50 10

TR
UY
ZZ

58,3
45,3
51,8

0808 10 80

AR
CA
CL
CN
MK
US
ZZ

78,5
126,3
58,2
110,9
30,8
153,3
93,0

0808 30 90

CN
TR
US
ZZ

70,2
116,3
119,8
102,1

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός
«ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 59/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για
ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
971/2011 για την περίοδο 2011/2012
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(2)

Τα στοιχεία που έχει, επί του παρόντος, στη διάθεσή της η
Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών,
σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
951/2006.

(3)

Λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω
μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιρο
ποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός
να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής,
της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρ
μογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον
αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2),
και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη
φράση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που
εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχαρης, ακατέρ
γαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την περίοδο
2011/2012 καθορίστηκαν στον εκτελεστικό κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 971/2011 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές
και οι δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 25/2012 της Επιτροπής (4).

(1)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμό
ζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν
στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο
2011/2012, τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

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

ΕΕ
ΕΕ
EE
EE

L
L
L
L

299 της 16.11.2007, σ. 1.
178 της 1.7.2006, σ. 24.
254 της 30.9.2011, σ. 12.
9 της 13.1.2012, σ. 9.
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Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα
προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από τις 24 Ιανουαρίου 2012
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής ανά
100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω
προϊόντος

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

(1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22

1701 14 90

Ποσό του πρόσθετου δασμού ανά 100 kg
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

(1) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(2) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(3) Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/33/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη
Μέση Ανατολή
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 28, το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 33,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης
για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 21 Ιουλίου 2003 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή
δράση 2003/537/ΚΕΠΠΑ (1) για τον διορισμό του κ. Marc
OTTE ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(«EEEE») για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

(2)

Ο κ. Andreas REINICKE θα πρέπει να διορισθεί ΕΕΕΕ για την
ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή από την 1η
Φεβρουαρίου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2013.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του στο πλαίσιο μιας κατά
στασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα
μπορούσε να δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων της εξω
τερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο
21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εθνών («ΗΕ»), τις αρχές της Μαδρίτης, τον οδικό χάρτη, τις
συμφωνίες που επιτεύχθηκαν προηγουμένως από τα μέρη και
την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία·
β) λύση δύο κρατών η οποία περιλαμβάνει το Ισραήλ και ένα
δημοκρατικό, συνεχόμενο, βιώσιμο, ειρηνικό και κυρίαρχο
Παλαιστινιακό κράτος, τα οποία συμβιώνουν εκ παραλλήλου
εντός ασφαλών και ανεγνωρισμένων συνόρων και έχουν κανονι
κές σχέσεις με τους γείτονές τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις
242(1967), 338(1973), 1397(2002) και 1402(2002) του
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και τις αρχές της Μαδρίτης·
γ) διευθέτηση των συγκρούσεων Ισραήλ-Συρίας και Ισραήλ-Λιβά
νου·
δ) μια λύση για το καθεστώς της Ιερουσαλήμ ως μελλοντικής
πρωτεύουσας και των δύο κρατών και μια δίκαιη, βιώσιμη και
συμφωνημένη λύση στο πρόβλημα των Παλαιστίνιων προσφύ
γων·
ε) συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας προς ένα τελικό καθεστώς
συμφωνίας και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, συμπε
ριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ρόλου της Τετραμερούς της
Μέσης Ανατολής («Τετραμερής»), φύλακα του οδικού χάρτη,
ιδιαίτερα ενόψει της παρακολούθησης της εκτέλεσης των υπο
χρεώσεων αμφοτέρων των μερών στο πλαίσιο του οδικού χάρτη
και σε συμφωνία με όλες τις διεθνείς προσπάθειες για την επί
τευξη συνολικής αραβοϊσραηλινής ειρήνης.

Ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κ. Andreas REINICKE διορίζεται ειδικός εντεταλμένος της Ευρω
παϊκής Ένωσης («ΕΕΕΕ») για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση
Ανατολή («ειρηνευτική διαδικασία») από την 1η Φεβρουαρίου 2012
έως τις 30 Ιουνίου 2013. Η θητεία του ΕΕΕΕ μπορεί να τερματισθεί
ενωρίτερα, εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως
του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολι
τικής και πολιτικής ασφαλείας («ΥΕ»).
Άρθρο 2
Στόχοι πολιτικής
1.
Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής της
Ένωσης όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία.
2.

Οι εν λόγω στόχοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) μία πλήρη ειρήνη που θα πρέπει να επιτευχθεί με βάση τις
συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
(1) ΕΕ L 184 της 23.7.2003, σ. 45.

3.
Οι στόχοι αυτοί βασίζονται στη δέσμευση της Ένωσης για
συνεργασία με τα μέρη και με εταίρους της διεθνούς κοινότητας,
ειδικότερα στο πλαίσιο της Τετραμερούς, με σκοπό την εξεύρεση
κάθε δυνατότητας για επίτευξη ειρήνης και για ένα αξιοπρεπές
μέλλον όλων των λαών της περιοχής.
4.
Ο ΕΕΕΕ υποστηρίζει το έργο του ΥΕ στην περιοχή, μεταξύ
άλλων στο πλαίσιο της Τετραμερούς.
Άρθρο 3
Εντολή
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής, η εντολή του
ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:
α) να παρέχει ενεργό και αποτελεσματική συμβολή της Ένωσης σε
δράσεις και πρωτοβουλίες προς οριστική διευθέτηση της ισραη
λινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης καθώς επίσης και της ισραηλι
νοσυριακής και της ισραηλινολιβανικής σύγκρουσης·
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β) να διευκολύνει και να διατηρεί στενές επαφές με όλους τους
συμμετέχοντες στην ειρηνευτική διαδικασία, με τις άλλες χώρες
της περιοχής, με τα μέλη της Τετραμερούς και άλλες σχετικές
χώρες, καθώς και με τα ΗΕ και τους λοιπούς αρμόδιους διε
θνείς οργανισμούς, προκειμένου να συνεργάζεται μαζί τους για
την ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας·

24.1.2012

ιβ) να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της Ένω
σης από τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στην
περιοχή.
Άρθρο 4
Εκτέλεση της εντολής

γ) να εξασφαλίζει τη συνεχή παρουσία της Ένωσης στα αρμόδια
διεθνή φόρουμ και να συμβάλλει στη διαχείριση και την πρό
ληψη κρίσεων·
δ) να παρακολουθεί και να στηρίζει τις ειρηνευτικές διαπραγμα
τεύσεις μεταξύ των μερών και να υποβάλλει προτάσεις της
Ένωσης, στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων·
ε) να συμβάλλει, οσάκις ζητείται, στην εφαρμογή διεθνών συμφω
νιών που συνομολογούνται μεταξύ των μερών και να αναλαμ
βάνει διπλωματική δράση με αυτά, σε περίπτωση μη συμμόρ
φωσης προς τους όρους των συμφωνιών αυτών·
στ) να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε παράγοντες που έχουν επιπτώσεις
στην περιφερειακή διάσταση της ειρηνευτικής διαδικασίας·
ζ) να διαπραγματεύεται εποικοδομητικά με τους υπογράφοντες
συμφωνίες στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, ώστε να
προωθείται η συμμόρφωση προς τους βασικούς κανόνες της
δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των δικαιω
μάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου·

1.
Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και
ενεργεί υπό την εξουσία του ΥΕ. Για να εκτελέσει την εντολή του
και τις ειδικές του ευθύνες επιτόπου, ο ΕΕΕΕ είναι πλήρως αφιερω
μένος στην αποστολή του.
2.
Η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας («ΕΠΑ») διατηρεί προ
νομιούχο δεσμό με τον ΕΕΕΕ και είναι το πρωταρχικό σημείο επα
φής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρα
τηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντο
λής του, με την επιφύλαξη των εξουσιών του ΥΕ.
3.
Ο ΕΕΕΕ εργάζεται σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης («ΕΥΕΔ»).
4.
Ιδίως κατά τη διάρκεια των αποστολών του, ο ΕΕΕΕ συνερ
γάζεται στενά με το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην
Ιερουσαλήμ, την αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Τελ Αβίβ και τις
άλλες συναφείς αντιπροσωπείες της Ένωσης στην περιοχή.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση

η) να υποβάλλει προτάσεις για την παρέμβαση της Ένωσης στην
ειρηνευτική διαδικασία και για τον καλύτερο τρόπο υλοποίησης
των πρωτοβουλιών της Ένωσης και των προσπαθειών που κατα
βάλλει η Ένωση σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία, όπως
η συμβολή της Ένωσης στις παλαιστινιακές μεταρρυθμίσεις, και
ένταξης σ’ αυτές των πολιτικών πτυχών σχετικών αναπτυξιακών
σχεδίων της Ένωσης·
θ) να παρακολουθεί τις ενέργειες εκάστης πλευράς για την εφαρ
μογή του οδικού χάρτη και για θέματα που ενδέχεται να επη
ρεάσουν αρνητικά την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το
μόνιμο καθεστώς ώστε να παρέχει στην Τετραμερή τη δυνατό
τητα να εκτιμά καλύτερα τη συμμόρφωση των μερών·
ι)

ως απεσταλμένος στην Τετραμερή, να υποβάλλει αναφορές για
την πρόοδο και τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων και να
συμβάλλει στην προπαρασκευή των συναντήσεων των απεσταλ
μένων της Τετραμερούς βάσει των ενωσιακών θέσεων και μέσω
συντονισμού με τα άλλα μέλη της Τετραμερούς·

ια) να συμβάλλει στην υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντή
ριων γραμμών της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως
όσον αφορά τα παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και για
τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση
κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους, και την πολιτική της
Ένωσης όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την
ασφάλεια, μεταξύ άλλων παρακολουθώντας και υποβάλλοντας
εκθέσεις για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και διατυπώνο
ντας σχετικές συστάσεις·

1.
Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύ
ψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ κατά την
περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2013
ανέρχεται σε 1 300 000,00 EUR.
2.
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ποσό που ορίζεται
στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2012.
Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και
τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένω
σης.
3.
Η διαχείριση των δαπανών υπόκειται σε σύμβαση μεταξύ του
ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για
όλες τις δαπάνες.
Άρθρο 6
Σύσταση και σύνθεση της ομάδας
1.
Εντός των ορίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέ
σιμων οικονομικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση
της ομάδας του. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά
ζητήματα πολιτικής, όπως απαιτούνται από την εντολή. Ο ΕΕΕΕ
ενημερώνει αμέσως και τακτικά το Συμβούλιο και την Επιτροπή
για τη σύνθεση της ομάδας του.
2.
Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ
δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία
του ΕΕΕΕ. Οι αποδοχές του εν λόγω αποσπασμένου προσωπικού
καλύπτονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το θεσμικό
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όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ, αντίστοιχα. Οι ειδικοί που απο
σπώνται από κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή στην
ΕΥΕΔ μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ.
Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό πρέπει να έχει την ιθαγένεια
κράτους μέλους.
3.
Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική
εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, του θεσμικού οργά
νου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί
προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.
Άρθρο 7
Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του
Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται
για την εκτέλεση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ
και των μελών του προσωπικού του συμφωνούνται, ενδεχομένως, με
το μέρος ή τα μέρη υποδοχής. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
παρέχουν κάθε απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτόν.
Άρθρο 8
Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ
Ο ΕΕΕΕ και τα μέλη της ομάδας του τηρούν τις αρχές και τις
ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται στην απόφαση
2011/292/ΕΕ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2011, σχετικά
με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων
πληροφοριών της ΕΕ (1).
Άρθρο 9
Πρόσβαση στις πληροφορίες και στην υλικοτεχνική στήριξη
1.
Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική
πληροφορία.
2.
Η αντιπροσωπεία της Ένωσης και/ή τα κράτη μέλη μεριμνούν,
κατά περίπτωση, για την εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποστήριξης
στην περιοχή.
Άρθρο 10
Ασφάλεια
Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια του προ
σωπικού που εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα εκτός της Ένωσης
δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλό
γως εφαρμόσιμο μέτρο, σύμφωνα με την εντολή του και ανάλογα
με την κατάσταση της ασφάλειας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης
του, για την ασφάλεια όλου του προσωπικού που τελεί υπό την
άμεση εξουσία του, κυρίως δε:
α) καταρτίζει σχέδιο ασφαλείας για τη συγκεκριμένη αποστολή
βάσει καθοδήγησης από την ΕΥΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει ειδικά
μέτρα ασφαλείας της αποστολής από υλική, οργανωτική και
διαδικαστική άποψη, διέπει τη διαχείριση της ασφάλειας κινή
σεων του προσωπικού προς τον τόπο αποστολής και εντός
(1) ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 17.
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αυτού και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια,
και περιλαμβάνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης της
αποστολής·

β) εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της
Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου,
όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στον τόπο της αποστολής·

γ) μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του που αναπτύσσονται
εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που
προσλαμβάνεται επιτόπου, να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρ
τιση όσον αφορά την ασφάλεια προτού ή μόλις φθάσουν στον
τόπο αποστολής τους, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που
ορίζονται για τον τόπο αποστολής από την ΕΥΕΔ·

δ) μεριμνά για την εφαρμογή όλων των εγκεκριμένων συστάσεων
που διατυπώνονται στο πλαίσιο των τακτικών αξιολογήσεων
ασφαλείας και υποβάλλει γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή
τους και για άλλα ζητήματα ασφαλείας, στο πλαίσιο των ενδιά
μεσων εκθέσεων και των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση της
εντολής, στον ΥΕ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Άρθρο 11
Υποβολή εκθέσεων
Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά προφορικές και γραπτές εκθέσεις στον
ΥΕ και την ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης έκθεση, ανάλογα με τις
ανάγκες, στις συνιστώσες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές
γραπτές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Ο
ΕΕΕΕ μπορεί, έπειτα από σύσταση του ΥΕ ή της ΕΠΑ, να υποβάλει
έκθεση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Άρθρο 12
Συντονισμός
1.
Ο ΕΕΕΕ προωθεί τον γενικό πολιτικό συντονισμό της Ένωσης.
Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα επιτόπου μέσα της
Ένωσης χρησιμοποιούνται με συνοχή προς επίτευξη των στόχων
της ενωσιακής πολιτικής. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζο
νται με τις δράσεις της Επιτροπής καθώς και με τις δράσεις άλλων
ΕΕΕΕ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου
του ΕΕΕΕ για την περιοχή της Νότιας Μεσογείου, οσάκις ενδείκνυ
ται. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών
και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

2.
Επιτόπου, διατηρείται στενή επαφή με τους αρχηγούς αντι
προσωπειών της Ένωσης και τους αρχηγούς αποστολών των κρατών
μελών, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς επι
κουρία του ΕΕΕΕ στην εκπλήρωση της εντολής. Ο ΕΕΕΕ, σε στενό
συντονισμό με τον αρχηγό της αντιπροσωπείας της Ένωσης στο Τελ
Αβίβ, παρέχει στους επικεφαλής της αστυνομικής αποστολής της ΕΕ
στα Παλαιστινιακά εδάφη (EUPOL COPPS) και της αποστολής της
ΕΕ για την ασφάλεια των συνόρων (EU BAM Rafah) επιτόπια πολι
τική καθοδήγηση. Ο ΕΕΕΕ και ο μη στρατιωτικός διοικητής επιχεί
ρησης πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους, εφόσον απαι
τείται. Ο ΕΕΕΕ έρχεται επίσης σε επαφή επιτόπου με άλλους διεθνείς
και περιφερειακούς παράγοντες.
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Άρθρο 13
Επανεξέταση
Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται
σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει στον ΥΕ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έκθεση προόδου πριν από
το τέλος Νοεμβρίου 2012 και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής κατά τη λήξη της εντολής.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. ASHTON

24.1.2012
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/34/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για τον διορισμό του προέδρου της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 240,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/79/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
για τη σύσταση της στρατιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, (1)
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 της απόφασης
2001/79/ΚΕΠΠΑ, ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η στρατιωτική επιτροπή») διορίζε
ται από το Συμβούλιο, κατόπιν συστάσεως της στρατιωτικής
επιτροπής συνερχόμενης σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ. Σύμφωνα με το
άρθρο 3, παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης, η θητεία
του προέδρου της στρατιωτικής επιτροπής είναι τριετής,
εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει άλλως.
Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο διόρισε τον στρα
τηγό Håkan SYRÉN πρόεδρο της στρατιωτικής επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τριετή περίοδο που άρχισε
στις 6 Νοεμβρίου 2009 (2).

(1) ΕΕ L 27, 30.1.2001, σ. 4.
(2) Απόφαση 2009/22/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου
2008, για τον διορισμό του προέδρου της στρατιωτικής επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 9, 14.1.2009, σ. 51).

(3)

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Νοεμβρίου 2011, η στρα
τιωτική επιτροπή, συνερχόμενη σε επίπεδο ΓΕΕΘΑ, συνέ
στησε να διορισθεί πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής ο
στρατηγός Patrick de ROUSIERS,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο στρατηγός Patrick de ROUSIERS διορίζεται πρόεδρος της στρα
τιωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τριετή περίοδο που
αρχίζει στις 6 Νοεμβρίου 2012.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. ASHTON
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/35/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
του Ιράν σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ
ύδωρ, στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων ή στην επι
δίωξη δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς για τους οποίους ο
ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή τους οποίους έχει εντοπίσει
ως σημαντικούς ή σε άλλα προγράμματα όπλων μαζικής
καταστροφής. Η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβά
νει τα αγαθά και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το
άρθρο 29,
Εκτιμώντας τα εξής:
Στις 27 Φεβρουαρίου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε την
κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά
μέτρα κατά του Ιράν (1) με την οποία ετίθετο σε εφαρμογή
η απόφαση 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ).

(1)

(2)

Στις 23 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή
θέση 2007/246/ΚΕΠΠΑ (2) με την οποία ετίθετο σε εφαρ
μογή η ΑΣΑΗΕ 1747 (2007).

(3)

Στις 7 Αυγούστου 2008, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή
θέση 2008/652/ΚΕΠΠΑ (3) με την οποία ετίθετο σε εφαρ
μογή η ΑΣΑΗΕ 1803 (2008).

(4)

Στις 26 Ιουλίου 2010, το Συμβούλιο υιοθέτησε την από
φαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ (4) με την οποία ετίθετο σε εφαρ
μογή η ΑΣΑΗΕ 1929 (2010).

(5)

Στις 1 Δεκεμβρίου 2011, Το Συμβούλιο επανέλαβε τις
σοβαρές και εντεινόμενες ανησυχίες του για τη φύση του
πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ιδίως δε για τα ευρή
ματα που αφορούν τις ιρανικές δραστηριότητες σχετικά με
την ανάπτυξη στρατιωτικής πυρηνικής τεχνολογίας, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην τελευταία έκθεση του Διεθνούς
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Λόγω των ανησυ
χιών που εξετέθησαν πιο πάνω και σύμφωνα με τη Δήλωση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2011,
το Συμβούλιο συμφώνησε να διευρύνει τις υφιστάμενες
κυρώσεις εξετάζοντας, σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς
εταίρους, πρόσθετα μέτρα μεταξύ των οποίων θα περιλαμ
βάνονται και μέτρα που θα πλήττουν σοβαρά το ιρανικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα, μέτρα στον τομέα των μεταφο
ρών και της ενέργειας, μέτρα κατά του Στρατού των φρου
ρών της ισλαμικής επανάστασης(ΣΦΙΕ), καθώς και σε άλλους
τομείς.
Στις 9 Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύ
ρωσε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμ
βρίου 2011 και κάλεσε το Συμβούλιο να συνεχίσει ως
ζήτημα προτεραιότητας τις εργασίες σχετικά με τη διεύ
ρυνση του πεδίου εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων
της ΕΕ κατά του Ιράν.

(6)

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σκόπιμο να απαγορευθεί ή να
ελεγχθεί η παροχή, η πώληση ή η μεταφορά στο Ιράν πρό
σθετων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών και τεχνολογίας
τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε δραστηριότητες

(7)

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

61, της 28.2.2007, σ. 49.
106, της 24.4.2007, σ. 67.
213, της 8.8.2008, σ. 58.
195, της 27.7.2010, σ. 39.

(8)

Υπενθυμίζοντας τη δυνητική σχέση μεταξύ των εσόδων του
Ιράν που προέρχονται από τον ενεργειακό του τομέα και της
χρηματοδότησης των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν
που συντελούν στη διάδοση και το γεγονός ότι ο εξοπλισμός
και τα υλικά χημικής διεργασίας που απαιτούνται για την
πετροχημική βιομηχανία έχουν πολλά κοινά με τον εξοπλι
σμό και τα υλικά που απαιτούνται για ορισμένες νευραλγικές
δραστηριότητες του κύκλου ζωής των πυρηνικών καυσίμων,
όπως τονίστηκε στην ΑΣΑΗΕ 1929 (2010), θα πρέπει να
απαγορευθεί η πώληση, η προμήθεια ή η μεταβίβαση των
καίριων εκείνων εξοπλισμών και τεχνολογιών προς το Ιράν οι
οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε νευραλγικούς
τομείς των βιομηχανιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ή
στον πετροχημικό βιομηχανικό τομέα. Επίσης, τα κράτη μέλη
θα πρέπει να απαγορεύσουν νέες επενδύσεις στον πετροχη
μικό τομέα στο Ιράν.

(9)

Θα πρέπει επίσης να απαγορευθεί η αγορά, η εισαγωγή ή η
μεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών από το
Ιράν.

(10)

Επιπλέον θα πρέπει να απαγορευθεί η πώληση, ή αγορά ή η
διαμεσολάβηση με αντικείμενο τον χρυσό, τα πολύτιμα
μέταλλα και τα διαμάντια από ή για λογαριασμό της κυβέρ
νησης του Ιράν.

(11)

Επιπροσθέτως θα πρέπει να απαγορευθεί η παράδοση ιρανι
κών τραπεζογραμματίων και κερμάτων νέας εκτυπώσεως ή
κοπής ή μη εκδοθέντων στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν
ή για λογαριασμό της.

(12)

Επιπλέον, θα πρέπει να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα κατά
της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν διότι συμμετέχει σε δρα
στηριότητες παράκαμψης των κυρώσεων κατά του Ιράν.

(13)

Οι περιορισμοί εισόδου και η δέσμευση κεφαλαίων και οικο
νομικών πόρων θα πρέπει να εφαρμοστούν και σε άλλα
πρόσωπα και οντότητες που παρέχουν στήριξη στην κυβέρ
νηση του Ιράν ώστε αυτή να μπορεί να συνεχίζει πυρηνικές
δραστηριότητες ικανές να συντελέσουν στη διάδοση και στην
ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, ιδίως δε σε πρόσωπα
και οντότητες που παρέχουν οικονομική, υλικοτεχνική ή
υλική στήριξη στην κυβέρνηση του Ιράν.
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Άρθρο 3γ

Οι περιορισμοί εισόδου και η δέσμευση κεφαλαίων που
εφαρμόζονται σε μέλη του ΣΦΙΕ δεν θα πρέπει πλέον να
αφορούν μόνο τα ανώτερα μέλη, αλλά θα πρέπει να μπορούν
να ισχύουν και για άλλα μέλη του ΣΦΙΕ.

(15)

Επίσης, επιπλέον πρόσωπα και οντότητες πρέπει να συμπερι
ληφθούν στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που
αποτελούν αντικείμενο περιοριστικών μέτρων, ως έχει στο
παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ.

(16)

Προκειμένου να εφαρμοσθούν ορισμένα μέτρα, απαιτείται
περαιτέρω δράση της Ένωσης,

1.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3α δεν
θίγουν την εκτέλεση, έως την 1.7.2012, συμβάσεων που έχουν
συναφθεί πριν από τις 23 Ιανουαρίου 2012 ή συμβάσεων που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, οι
οποίες πρόκειται να συναφθούν και να εκτελεσθούν το αργό
τερο την 1η Ιουλίου 2012.

2.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3α δεν
θίγουν την εκτέλεση υποχρεώσεων προβλεπομένων σε συμβά
σεις που έχουν συναφθεί πριν από τις 23 Ιανουαρίου 2012 ή
σε συμβάσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω
συμβάσεων όταν η προμήθεια ιρανικού αργού πετρελαίου και
πετρελαιοειδών ή το προιόν της προμηθείας τους προορίζονται
για την επιστροφή ανεξόφλητων ποσών τα οποία αφορούν
συμβάσεις συναφθείσες πρίν από τις 23 Ιανουαρίου 2012 σε
πρόσωπα ή σε οντότητες που βρίσκονται στα εδάφη των κρα
τών μελών ή που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, όταν οι
συμβάσεις αυτές προβλέπουν ρητώς τέτοιες επιστροφές.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου τροποποιείται ως
εξής:
1.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται ως
εξής:
«ε) άλλων αγαθών διπλής χρήσης και τεχνολογιών που περι
λαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί
κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μετα
φοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής
χρήσης (*) και που δεν καλύπτονται από το σημείο α) εκτός
ορισμένων ειδών της κατηγορίας 5 - Μέρος 1 και της
κατηγορίας 5 - Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι του ανωτέρω
κανονισμού.

Άρθρο 3δ
1.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3β δεν
θίγουν την εκτέλεση, έως τις 1.5.2012, συμβάσεων που έχουν
συναφθεί πριν από τις 23 Ιανουαρίου 2012 ή συμβάσεων που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, οι
οποίες πρόκειται να συναφθούν και να εκτελεσθούν το αργό
τερο την 1η Μαΐου 2012.

___________
(*) ΕΕ L 134, της 29.5.2009, σ. 1.»
2.

2.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3β δεν
θίγουν την εκτέλεση υποχρεώσεων που προβλέπονται σε συμ
βάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τις 23 Ιανουαρίου 2012
ή σε συμβάσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω
συμβάσεων όταν η προμήθεια πετροχημικών προϊόντων, ή του
προϊόντος της προμηθείας των προϊόντων αυτών, γίνεται για
την επιστροφή ποσών τα οποία οφείλονται στο πλαίσιο συμ
βάσεων που έχουν συναφθεί πριν τις 23 Ιανουαρίου 2012 σε
πρόσωπα ή σε οντότητες που βρίσκονται στα εδάφη των κρα
τών μελών ή που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, όταν οι
συμβάσεις αυτές προβλέπουν ρητώς τέτοιες επιστροφές.»

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 3α
1.
Απαγορεύεται η εισαγωγή, η αγορά ή η μεταφορά ιρα
νικού αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών.
Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για να καθοριστούν
τα σχετικά είδη που θα εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας
διάταξης.
2.
Απαγορεύεται η παροχή, αμέσως ή εμμέσως, χρηματοδό
τησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, περιλαμβανομένων των χρη
ματοπιστωτικών παραγώγων και των προθεσμιακών συμβάσεων,
και ασφάλισης και αντασφάλισης, που σχετίζονται με εισαγωγή,
αγορά ή μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου και πετρελαι
οειδών.
Άρθρο 3β
1.
Απαγορεύεται η εισαγωγή, η αγορά ή η μεταφορά ιρα
νικών πετροχημικών προϊόντων.
Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για να καθοριστούν
τα σχετικά είδη που θα εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας
διάταξης.
2.
Απαγορεύεται η παροχή, αμέσως ή εμμέσως, χρηματοδό
τησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, ασφάλισης και αντασφάλι
σης, που σχετίζονται με εισαγωγή, αγορά ή μεταφορά ιρανικών
πετροχημικών προϊόντων.
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Προστίθενται τα εξής άρθρα:

«Άρθρο 4α
1.
Απαγορεύονται η πώληση, η προμήθεια ή η μεταβίβαση
βασικού εξοπλισμού και τεχνολογίας από υπηκόους των κρα
τών μελών, ή από τα εδάφη των κρατών μελών, ή με τη
βοήθεια σκαφών ή αεροσκαφών που βρίσκονται υπό τη δικαιο
δοσία τους, για την πετροχημική βιομηχανία του Ιράν ή για
ιρανικές ή ιρανικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις που ασχολούνται
με αυτή τη δραστηριότητα εκτός Ιράν είτε προέρχονται από τα
κράτη μέλη είτε όχι.

Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για να καθοριστούν
τα σχετικά είδη που θα εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας
διάταξης.
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καθώς και προς, από ή για λογαριασμό προσώπων και οντο
τήτων που δρουν εκ μέρους τους ή υπό την εποπτεία τους, ή
οντοτήτων που ανήκουν στην κυριότητά τους ή ελέγχονται από
αυτούς.

2.
Απαγορεύεται η παροχή των κατωτέρω σε επιχειρήσεις
του Ιράν οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ιρανική πετροχη
μική βιομηχανία ή σε ιρανικές ή ιρανικής ιδιοκτησίας επιχειρή
σεις που ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα εκτός του
Ιράν:

Η Ένωση λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για να καθοριστούν
τα σχετικά είδη που θα εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας
διάταξης.

α) τεχνικής βοήθειας ή εκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών σχε
τικών με βασικό εξοπλισμό και τεχνολογίες που καθορίζο
νται σύμφωνα με την παράγραφο 1,

Άρθρο 4δ
Απαγορεύεται η παράδοση ιρανικών τραπεζογραμματίων και
κερμάτων νέας έκδοσης ή κοπής ή μη εκδοθέντων στην
Κεντρική Τράπεζα του Ιράν ή για λογαριασμό της.»

β) χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας για οιαδήποτε
πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή βασικού εξοπλι
σμού και τεχνολογίας που καθορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 1, ή για την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας
ή εκπαίδευσης·
4.
3.
Απαγορεύεται η εν γνώσει ή εκ προθέσεως συμμετοχή σε
δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα
την παράκαμψη των απαγορεύσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2.

«Άρθρο 6α
Απαγορεύονται τα ακόλουθα:
α) η παροχή χρηματικών δανείων ή πιστώσεων σε επιχειρήσεις
του Ιράν οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ιρανική πετρο
χημική βιομηχανία ή σε ιρανικές ή ιρανικής ιδιοκτησίας
επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτή τη βιομηχανική δρα
στηριότητα εκτός του Ιράν,

Άρθρο 4β
1.
Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγρα
φος 1 δεν θίγει την εκτέλεση υποχρέωσης για παράδοση αγα
θών που προβλέπεται από συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν
πριν από τις 26 Ιουλίου 2010.

β) η απόκτηση ή διεύρυνση της συμμετοχής σε επιχειρήσεις
στο Ιράν οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ιρανική πετρο
χημική βιομηχανία ή σε ιρανικές ή ιρανικής ιδιοκτησίας
επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτή τη βιομηχανική δρα
στηριότητα εκτός Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της απόκτη
σης πλήρους κυριότητας των επιχειρήσεων αυτών και της
απόκτησης μετοχών και αξιογράφων συμμετοχικής φύσης,

2.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 δεν
θίγουν την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από συμβάσεις
οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 26 Ιουλίου 2010 και
συνδέονται με επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο
Ιράν πριν από την ημερομηνία αυτή από επιχειρήσεις εγκατε
στημένες στα κράτη μέλη.

γ) η δημιουργία κοινοπραξιών με επιχειρήσεις στο Ιράν που
δραστηριοποιούνται στην ιρανική πετροχημική βιομηχανία,
καθώς και με οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεόμενη επιχεί
ρηση που τελεί υπό τον έλεγχό τους.»

3.
Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 4α παράγρα
φος 1 δεν θίγει την εκτέλεση υποχρέωσης για παράδοση αγα
θών που προβλέπεται από συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν
πριν από την 23 Ιανουαρίου 2012.
5.
4.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4α δεν
θίγουν την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από συμβάσεις
που συνήφθησαν πριν από την 23 Ιανουαρίου 2012 και σχε
τίζονται με επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν από
επιχειρήσεις εγκατεστημένες στα κράτη μέλη πριν από την
ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 4γ
Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πώληση, αγορά, μεταφορά ή
διαμεσολάβηση με αντικείμενο τον χρυσό και τα πολύτιμα
μέταλλα και τα διαμάντια προς, από ή για λογαριασμό της
κυβέρνησης του Ιράν, τους δημόσιους φορείς, τις επιχειρήσεις
και τους οργανισμούς του, της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν,

Προστίθεται το εξής άρθρο:

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
1.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 στοι
χεία α) και β), αντιστοίχως:
i) ισχύουν με την επιφύλαξη της εκτέλεσης υποχρέωσης που
απορρέει από συμβάσεις ή συμφωνίες συναφθείσες πριν από
τις 26 Ιουλίου 2010,
ii) δεν εμποδίζουν την παράταση μιας συμμετοχής, εφόσον
αυτή αποτελεί υποχρέωση στο πλαίσιο συμφωνίας συνα
φθείσας πριν από τις 26 Ιουλίου 2010.

24.1.2012
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2.
Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6α στοι
χεία α) και β), αντιστοίχως:
i) δεν θίγουν την εκτέλεση υποχρέωσης που απορρέει από
συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν συναφθεί με συγκεκρι
μένη επιχείρηση πριν από την 23 Ιανουαρίου 2012,
ii) δεν εμποδίζουν τη διεύρυνση συμμετοχής, εάν η διεύρυνση
αυτή είναι υποχρεωτική δυνάμει συμφωνίας που συνήφθη
πριν από την 23 Ιανουαρίου 2012.».
6.

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
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άλλων μελών και οντοτήτων του ΣΙΕΦ και των
ΝΓΙΔΙ και οντοτήτων που τελούν υπό την κυριότητα
ή τον έλεγχό τους ή που ενεργούν εξ ονόματός
τους, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ.»

ii) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«γ) άλλων προσώπων και οντοτήτων μη υπαγόμενων στο
Παράρτημα Ι τα οποία παρέχουν στήριξη στην
κυβέρνηση του Ιράν και προσώπων και οντοτήτων
που συνδέονται με αυτά, όπως κατονομάζονται στο
Παράρτημα ΙΙ.»

α) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
β) προστίθεται η εξής παράγραφος:
«β) άλλων προσώπων μη υπαγόμενων στο παράρτημα Ι τα
οποία ασχολούνται ή έχουν άμεση σχέση με ή υποστη
ρίζουν τις ικανές να συντελέσουν στη διάδοση πυρηνι
κές δραστηριότητες του Ιράν ή την ανάπτυξη φορέων
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής στην
προμήθεια των απαγορευμένων ειδών, αγαθών, εξοπλι
σμού, υλικών και τεχνολογίας, ή προσώπων που ενερ
γούν εξ ονόματος ή υπό την εποπτεία τους ή προσώπων
που βοήθησαν τα κατονομαζόμενα πρόσωπα ή οντότη
τες να αποφύγουν τις κυρώσεις των ΑΣΑΗΕ 1737
(2006), ΑΣΑΗΕ 1747 (2007), ΑΣΑΗΕ 1803 (2008)
και ΑΣΑΗΕ 1929 (2010) ή της παρούσας απόφασης,
καθώς και άλλα μέλη του ΣΙΕΦ, όπως περιλαμβάνονται
στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ.».

«4α.
Όσον αφορά τα πρόσωπα και τις οντότητες που
κατονομάζονται στο Παράρτημα ΙΙ, μπορούν επίσης να
γίνονται εξαιρέσεις για κεφάλαια και οικονομικούς πόρους
οι οποίοι πρόκειται να καταβληθούν από ή σε λογαριασμό
είτε διπλωματικής ή προξενικής αποστολής είτε διεθνούς
οργανισμού που χαίρει ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, στο μέτρο κατά το οποίο οι πληρωμές αυτές προ
ορίζονται να χρησιμοποιηθούν για επίσημους σκοπούς της
διπλωματικής ή προξενικής αποστολής ή του διεθνούς
οργανισμού.»

γ) προστίθενται οι εξής παράγραφοι:
β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«γ) άλλων προσώπων μη υπαγόμενων στο Παράρτημα Ι τα
οποία παρέχουν στήριξη στην κυβέρνηση του Ιράν και
προσώπων που συνδέονται με αυτά, όπως κατονομάζο
νται στο Παράρτημα ΙΙ.»
7.

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«β) προσώπων ή οντοτήτων που δεν καλύπτονται από το
παράρτημα Ι τα οποία ασχολούνται ή έχουν άμεση
σχέση με ή υποστηρίζουν τις ικανές να συντελέσουν
στη διάδοση πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή
την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, συν τοις
άλλοις μέσω συνεργίας στην προμήθεια των απαγο
ρευμένων ειδών, αγαθών, εξοπλισμών, υλικών και
τεχνολογιών, ή προσώπων και οντοτήτων που ενερ
γούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους ή
οντοτήτων των οποίων έχουν την κυριότητα ή τις
οποίες ελέγχουν, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα,
ή προσώπων και οντοτήτων που βοήθησαν τα κατο
νομαζόμενα πρόσωπα ή οντότητες να αποφύγουν τις
κυρώσεις των ΑΣΑΗΕ 1737 (2006), ΑΣΑΗΕ 1747
(2007), ΑΣΑΗΕ 1803 (2008) και ΑΣΑΗΕ 1929
(2010) ή της παρούσας απόφασης, καθώς και

«7.
Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για την
μεταφορά από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, ή δια μέσου
αυτής, κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που έχει λάβει και
έχουν δεσμευθεί, μετά από την ημερομηνία καταχώρησής
της, ή για την μεταφορά κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων
προς την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, ή δια μέσου αυτής,
μετά από την ημερομηνία καταχώρησής της, εφόσον η
μεταφορά σχετίζεται με πληρωμή εκ μέρους μη καταχωρη
μένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η οποία οφείλεται
δυνάμει συγκεκριμένης εμπορικής σύμβασης, υπό την προϋ
πόθεση ότι το σχετικό κράτος μέλος έχει κρίνει, κατά περί
πτωση, ότι η πληρωμή δεν εισπράττεται, άμεσα ή έμμεσα,
από πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο
1.

8.
Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην μεταφορά
από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, ή δια μέσου αυτής,
δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον η
μεταφορά αποσκοπεί να παράσχει σε χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα που τελούν υπό τη δικαιοδοσία των κρατών
μελών ρευστότητα προς χρηματοδότηση του εμπορίου,
υπό τον όρο ότι η πληρωμή έχει εγκριθεί από το οικείο
κράτος μέλος.

9.
Η παράγραφος 2 τελεί υπό την επιφύλαξη των πλη
ρωμών προς την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν σε σχέση με
την εκτέλεση υποχρέωσης δυνάμει των άρθρων 3α, 3β,3γ ή
3δ.
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10.
Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει την Τράπεζα Tejarat
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, για δύο μήνες μετά
την καταχώρησή της, να διενεργήσει πληρωμές από δεσμευ
μένα κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους που έχει λάβει μετά
την ημερομηνία καταχώρησής της, ή να λάβει πληρωμή
μετά την ημερομηνία καταχώρησής της, όταν οι πληρωμές
αυτές οφείλονται δυνάμει συγκεκριμένης εμπορικής σύμβα
σης, εφόσον το οικείο κράτος μέλος κρίνει ότι η πληρωμή
δεν έχει ληφθεί, άμμεσα ή έμμεσα, από πρόσωπο ή οντό
τητα αναφερομένη στην παράγραφο 1.
11.
Οι παράγραφοι 7,8,9 και 10 τελούν υπό την επι
φύλαξη των παραγράφων 3,4,4α ,5 και 6 του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 10 παρ.3»
8.

Στο άρθρο 24, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«2.
Οσάκις το Συμβούλιο αποφασίσει να υπαγάγει πρόσωπο
ή οντότητα στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρά
γραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 20 παράγραφος 1
στοιχεία β) και γ) τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙ αναλόγως.»

9.

Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«2.
Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ περιλαμβάνουν επίσης, εφ’
όσον υπάρχουν, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την αναγνώριση των συγκεκριμένων προσώπων ή οντοτήτων,
κατά τα οριζόμενα από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επι
τροπή για το παράρτημα Ι. Όσον αφορά τα πρόσωπα, στις
πληροφορίες αυτές μπορούν να συγκαταλέγονται το ονοματε
πώνυμο, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων, η ημερομη
νία και ο τόπος γέννησης, η ιθαγένεια, ο αριθμός διαβατηρίου
και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, η διεύθυνση, εάν είναι γνω
στή, και το αξίωμα ή το επάγγελμά τους. Όταν πρόκειται για
οντότητες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν
ονομασίες, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής, τον αριθμό
εγγραφής και τον τόπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ περιλαμβάνουν επίσης την ημερομηνία
καταχώρισης.»

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 26 αντικαθίστανται από
το ακόλουθο κείμενο:

24.1.2012

«2.
Τα μέτρα στο άρθρο 3α, που αφορούν την απαγόρευση
εισαγωγής, αγοράς ή μεταφοράς ιρανικού αργού πετρελαίου
και πετρελαιοειδών, επανεξετάζονται το αργότερο την 1η
Μαΐου 2012, λαμβάνοντας ιδίως δεόντως υπόψιν την διαθεσι
μότητα και τους οικονομικούς όρους της προμηθείας αργού
πετρελαίου και πετρελαιοειδών που παράγονται σε χώρες εκτός
του Ιράν ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια του ενεργειακού
εφοδιασμού των κρατών μελών.
3.
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 1) στοιχεία
β) και γ) και στο άρθρο 20 παράγραφος 1) στοιχεία β) και γ)
μέτρα επανεξετάζονται σε τακτικά διαστήματα και τουλάχιστον
κάθε 12 μήνες. Παύουν να εφαρμόζονται σε σχέση με τα
συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες, εφόσον το Συμβούλιο
καθορίσει, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 24 δια
δικασία, ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι για την εφαρμογή
τους.»
Άρθρο 2
1.
Τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης προστίθενται στον κατάλογο
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II της απόφασης
2010/413/ΚΕΠΠΑ.
2.
Η οντότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
απόφασης διαγράφεται από τον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ της
απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ.
3.
Οι καταχωρίσεις στο Παράρτημα ΙΙ της απόφασης
2010/413/ΚΕΠΠΑ τροποποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της εκδό
σεώς της.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
H Πρόεδρος
C. ASHTON
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
I. Πρόσωπα και οντότητες που εμπλέκονται σε δραστηριότητες πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων
B. Οντότητες
Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

Κεντρική Τράπεζα
του Ιράν (άλλως
Κεντρική Τράπεζα
της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του
Ιράν)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Mirdamad
Blvd., NO.144, Tehran, Islamic
Republic of Iran
P.O. Box: 15875 / 7177
Τηλ.: +98 21 299 51
Τηλεγραφική διεύθυνση: MARKAZ
BANK
Τηλέτυπο: 216 219-22
MZBK
IR
Διεύθυνση
SWIFT:
BMJIIRTH
Ιστοχώρος: http://www.cbi.ir
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδομείου:
G.SecDept@cbi.ir

Εμπλέκεται σε δραστηριότητες για την
παράκαμψη των κυρώσεων

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Ταχυδρομική διεύθυνση: Taleghani Br.
130, Taleghani Ave.
P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran
Τηλέφωνο: 88826690
Τηλέτυπο: 226641 TJTA IR.
Τηλεομοιοτυπία: 88893641
Ιστοχώρος: http://www.tejaratbank.ir

Η Bank Tejarat είναι κρατική τράπεζα.
Έχει διευκολύνει άμεσα τις προσπάθειες
του Ιράν στον τομέα των πυρηνικών. Επί
παραδείγματι, το 2011, η Bank Tejarat
διευκόλυνε την κίνηση δεκάδων εκατομ
μυρίων δολαρίων προκειμένου να βοη
θήσει τις προσπάθειες που καταβάλλει
ο καταχωρισμένος στον κατάλογο του
ΟΗΕ Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
του Ιράν να αποκτήσει ουρανιούχο
συμπύκνωμα. Ο Οργανισμός Ατομικής
Ενέργειας του Ιράν αποτελεί τον βασικό
ιρανικό φορέα έρευνας και ανάπτυξης
πυρηνικής τεχνολογίας και διαχειρίζεται
προγράμματα παραγωγής σχάσιμων υλι
κών.

23.1.2012

Η Bank Tejarat έχει επίσης ιστορικό
παροχής βοήθειας σε καταχωρισμένες
στον κατάλογο ιρανικές τράπεζες προ
κειμένου να μπορέσουν να παρακάμψουν
τις διεθνείς κυρώσεις, π.χ. με τη συμμε
τοχή της σε επιχειρηματικές δραστηριό
τητες στις οποίες εμπλέκονται καταχωρι
σμένες στον κατάλογο του ΟΗΕ εταιρεί
ες-προπέτασμα του βιομηχανικού ομίλου
Shahid Hemmat Industrial Group.
Μέσω της παροχής χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών στις καταχωρισμένες στον
κατάλογο της ΕΕ Bank Mellat και
Export Development Bank of Iran
(EDBI) τα τελευταία χρόνια, η Bank
Tejarat έχει επίσης στηρίξει τις δραστη
ριότητες εταιριών που είναι θυγατρικές ή
τελούν υπό τον έλεγχο του Στρατού των
Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης,
του καταχωρισμένου στον κατάλογο
του ΟΗΕ Οργανισμού Αμυντικών Βιομη
χανιών και του καταχωρισμένου στον
κατάλογο του ΟΗΕ Υπουργείου Άμυνας
και Επιμελητείας.
3.

Tidewater (άλλως
Tidewater Middle
East Co.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: No. 80,
Tidewater Building, Vozara Street,
Next to Saie Park, Tehran, Iran

Στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο του
Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής
Επανάστασης (IRGC)

23.1.2012
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Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

24.1.2012

Ημερομηνία
καταχώρισης

4.

Turbine
Engineering
Manufacturing
(TEM) (άλλως
T.E.M. Co.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Shishesh
Mina Street, Karaj Special Road,
Tehran, Iran

Χρησιμοποιείται ως εταιρία προπέτασμα
από τις καταχωρισμένες στον κατάλογο
Ιρανικές Βιομηχανίες Αεροσκαφών (IA
CI) για μυστικές δραστηριότητες δημό
σιων συμβάσεων.

23.1.2012

5.

Sad Export Import
Company (άλλως
SAD Import &
Export Company)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Haftom Tir
Square, South Mofte Avernue, Tour
Line No 3/1, Tehran, Iran
P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Χρησιμοποιείται ως εταιρία προπέτασμα
από τον καταχωρισμένο στον κατάλογο
Οργανισμό Αμυντικών Βιομηχανιών
(DIO). Εμπλέκεται σε μεταφορές όπλων
στη Συρία. Η εμπλοκή της εταιρίας επι
σημάνθηκε και στην παράνομη μεταφορά
όπλων με το πλοίο Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Ταχυδρομική διεύθυνση: Haftom Tir
Square, South Mofte Avernue, Tour
Line No 3/1, Tehran, Iran
P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Εταιρία προπέτασμα της Sad Export
Import Company. Εμπλέκεται στην
παράνομη μεταφορά όπλων με το
πλοίο Monchgorsk.

23.1.2012

II. Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)
A. Πρόσωπα
Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

Ali Ashraf NOURI

Αναπληρωτής Διοικητής του IRGC,
Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου
του IRGC.

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali
SAIDI (άλλως
Hojjat- al-Eslam Ali
Saidi or Saeedi

Εκπρόσωπος του Ανώτατου Ηγέτη του
IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji
ZADEH (άλλως
Amir Ali
Hajizadeh)

Διοικητής Αεροπορικών Δυνάμεων του
IRGC, Ταξίαρχος

23.1.2012

B. Οντότητες

1.

Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Behnam Sahriyari
Trading Company

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ziba Buid
ling, 10th Floor, Northern Sohre
vardi Street, Tehran, Iran

Έστειλε δύο εμπορευματοκιβώτια με διά
φορα είδη πυροβόλων όπλων από το
Ιράν στη Συρία τον Μάιο του 2007,
κατά παράβαση της παραγράφου 5 του
διατακτικού της απόφασης 1747(2007)
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ημερομηνία
καταχώρισης

23.1.2012
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III. Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL)
B. Οντότητες
Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

BIIS Maritime
Limited

Ταχυδρομική διεύθυνση: 147/1 St.
Lucia, Valletta, Malta

Στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο της
καταχωρισμένης στον κατάλογο Irano
Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid
Khazar Shipping
Company (Iran)
(άλλως Khazar Sea
Shipping Lines ή
Darya-ye Khazar
Shipping Company
ή Khazar Shipping
Co. ή KSSL ή
Daryaye Khazar
(Caspian Sea) Co. ή
Darya-e-khazar
shipping Co.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: M. Khomeini
St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan,
Iran No. 1, End of Shahid Mostafa
Khomeini St., Tohid Square, Bandar
Anzali, 1711-324, Iran

Στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο των
IRISL

23.1.2012

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
Syracuse S.L

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Καταχωρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3

Ημερομηνία
καταχώρισης

Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

1.

Hanseatic
Trade Trust &
Shipping
(HTTS) GmbH

Ταχυδρομική διεύθυνση: Schottweg 7,
22087 Hamburg, Germany· Opp
7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St,
Qods Township· HTTS GmbH

Ελέγχεται από τις IRISL και/ή δρα εξ ονό
ματος τους. Η HTTS είναι καταχωρισμένη
στην ίδια διεύθυνση με την IRISL Europe
GmbH στο Αμβούργο και ο διευθυντής
της, Δρ Naser Baseni, εργαζόταν προηγου
μένως στις IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight
Agency

Ταχυδρομική διεύθυνση: Al Meena
Street, Opposite Dubai Ports &
Customs, 2nd Floor, Sharaf Building,
Dubai UAE· Sharaf Building, 1st Flo
or, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O.
Box 5562, Dubai, United Arab Emi
rates· Sharaf Building, No. 4, 2nd
Floor, Al Meena Road, Opposite
Customs, Dubai, United Arab Emira
tes· Kayed Ahli Building, Jamal
Abdul Nasser Road (Parallel to Al
Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah,
United Arab Emirates

Ασκούσε δραστηριότητες εξ ονόματος των
IRISL στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αντι
καταστάθηκε από την Good Luck Shipping
Company η οποία έχει επίσης καταχωρισθεί
στον κατάλογο για άσκηση δραστηριοτήτων
εξ ονόματος των IRISL

23.1.2012
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/36/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για την τροποποίηση της απόφασης 2010/639/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της
Λευκορωσίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το
άρθρο 29,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 25 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε την από
φαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Στις 10 Οκτωβρίου 2011, το Συμβούλιο, με την απόφαση
2011/666/ΚΕΠΠΑ (2), παρέτεινε τα περιοριστικά μέτρα
μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012.

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής σημεία:
«γ) για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης, τα οποία απαριθμούνται στο
παράρτημα V ·
δ) και σε πρόσωπα και οντότητες που αντλούν οφέλη από το
καθεστώς του Lukashenκο ή το υποστηρίζουν, τα οποία
απαριθμούνται στο παράρτημα V.»
3. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

(3)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που επικρατεί στη
Λευκορωσία, θα πρέπει να εγκριθούν συμπληρωματικά μέτρα
κατά της Λευκορωσίας.

«2.
Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται,
άμεσα ή έμμεσα, στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα παραρ
τήματα IIIA, IV και V ή προς όφελός τους.»

(4)

Οι απαγορεύσεις εισόδου και η δέσμευση των κεφαλαίων και
των οικονομικών πόρων πρέπει να εφαρμόζονται σε πρόσωπα
υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων ή για καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ιδίως σε πρόσωπα με ηγετική
θέση, και σε πρόσωπα και οντότητες που αντλούν όφελος
από το καθεστώς του Lukashenko ή το υποστηρίζουν, ιδίως
στους παρέχοντες οικονομική και υλική υποστήριξη στο
καθεστώς.

4. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η παράγραφος α) τροποποιείται ως
εξής:

(5)

Η απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθενται τα εξής σημεία:
«ε) για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
καταστολή εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης, τα οποία απαριθμούνται στο
παράρτημα V·
στ) και σε πρόσωπα και οντότητες που αντλούν οφέλη από το
καθεστώς του Lukashenκο ή το υποστηρίζουν, τα οποία
απαριθμούνται στο παράρτημα V.»

(1) ΕΕ L 280 της 26.10.2010, σ. 18.
(2) ΕΕ L 265 της 11.10.2011, σ. 17.

«α) είναι αναγκαία για την κάλυψη βασικών αναγκών των προ
σώπων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IIIA, IV και
V καθώς και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους,
συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής,
ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φάρμακα και ιατρική περί
θαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και λογαριασμούς επιχειρήσεων
κοινής ωφελείας,»
Άρθρο 2
Το παράρτημα της παρούσας απόφασης προστίθεται στην απόφαση
2010/639/ΚΕΠΠΑ ως παράρτημα V.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της εκδό
σεώς της.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. ASHTON
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κατάλογος των προσώπων και των οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σημεία ε) και στ) και στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 σημεία γ) και δ)
Πρόσωπα
Οντότητες»

24.1.2012
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/37/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιανουαρίου 2012
για την εφαρμογή της απόφασης 2011/782/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά
της Συρίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2011/782/ΚΕΠΠΑ
της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της
Συρίας και για την κατάργηση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ (1)
ιδίως δε το άρθρο 21 παράγραφος 1 αυτής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Την 1η Δεκεμβρίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την από
φαση 2011/782/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα
κατά της Συρίας.

(2)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη Συρία, πρέπει
να προστεθούν και άλλα πρόσωπα και οντότητες στον κατά
λογο των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων
που αποτελούν αντικείμενο περιοριστικών μέτρων, ο οποίος
παρατίθεται
στο
παράρτημα
I
της
απόφασης
2011/782/ΚΕΠΠΑ,

(1) ΕΕ L 319 της 2.12.2011, σ. 56.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
της παρούσας απόφασης προστίθενται στον κατάλογο που παρατί
θεται στο παράρτημα I της απόφασης 2011/782/ΚΕΠΠΑ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2012.

Για το Συμβούλιο
H Πρόεδρος
C. ASHTON

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρόσωπα και οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1

Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι

Ημερομηνία
καταχώρισης

1.

Ταξίαρχος
Jawdat
Ibrahim Safi

Διοικητής του 154ου Συντάγματος

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στη Δαμασκό και σε περιοχές πλησίον
της Δαμασκού, μεταξύ άλλων Mo'adami
yeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Υποστράτηγος
Muhammad
Ali Durgham

Διοικητής της 4ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στη Δαμασκό και σε περιοχές πλησίον
της Δαμασκού, μεταξύ άλλων Mo'adami
yeh, Douma, Abasiyeh, Duma

23.1.2012

3.

Υποστράτηγος
Ramadan
Mahmoud
Ramadan

Διοικητής του 35ου Συντάγματος
Ειδικών Δυνάμεων

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στην Baniyas και στην Deraa

23.1.2012

4.

Ταξίαρχος
Ahmed Yousef
Jarad

Διοικητής της 132ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στην Deraa, χρησιμοποιώντας, μεταξύ
άλλων, πολυβόλα και αντιαεροπορικά όπλα.

23.1.2012

5.

Υποστράτηγος
Naim Jasem
Suleiman

Διοικητής της 3ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στην Douma.

23.1.2012

6.

Ταξίαρχος
Jihad
Mohamed
Sultan

Διοικητής της 65ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στην Douma

23.1.2012

7.

Υποστράτηγος
Fo'ad
Hamoudeh

Διοικητής των στρατιωτικών επιχειρή
σεων στο Idlib

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο Ιdlib στις αρχές Σεπτεμβρίου του
2011

23.1.2012

8.

Υποστράτηγος
Bader Aqel

Διοικητής Ειδικών Δυνάμεων

Διέταξε τους στρατιώτες να περισυλλέξουν
τις σορούς και να τις παραδώσουν στο
mukhabarat· υπεύθυνος για τη χρήση
βίας στο Bukamal.

23.1.2012

9.

Ταξίαρχος
Ghassan Afif

Διοικητής του 45ου Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων σε
Homs, Baniyas και Idlib

23.1.2012

10. Ταξίαρχος
Mohamed
Maaruf

Διοικητής του 45ου Συντάγματος

Διοικητής στρατιωτικών επιχειρήσεων στο
Homs. Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει
διαδηλωτές στο Homs.

23.1.2012

11. Ταξίαρχος
Yousef Ismail

Διοικητής της 134ης Ταξιαρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει ανθρώ
πους που βρίσκονταν σε στέγες σπιτιών στο
Talbiseh, κατά τη διάρκεια κηδείας διαδη
λωτών που είχαν δολοφονηθεί την προη
γούμενη ημέρα.

23.1.2012

12. Ταξίαρχος
Jamal Yunes

Διοικητής του 555ου Συντάγματος.

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο Mo'adamiyeh.

23.1.2012

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο Al-Herak.

23.1.2012

13. Ταξίαρχος
Mohsin
Makhlouf

24.1.2012
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14. Ταξίαρχος
Ali Dawwa

Λόγοι
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Ημερομηνία
καταχώρισης

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο Al-Herak

23.1.2012

15. Ταξίαρχος
Mohamed
Khaddor

Διοικητής της 106ης Ταξιαρχίας, Προ
εδρική Φρουρά

Διέταξε το στρατό να χτυπήσει διαδηλωτές
με ρόπαλα και στη συνέχεια να τους συλ
λάβει. Υπεύθυνος για την καταστολή ειρη
νικών διαδηλώσεων στην Douma.

23.1.2012

16. Υποστράτηγος
Suheil Salman
Hassan

Διοικητής της 5ης Μεραρχίας

Διέταξε το στρατό να πυροβολήσει διαδη
λωτές στο κυβερνείο της Deraa.

23.1.2012

17. Wafiq Nasser

Επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτι
κών Πληροφοριών της επαρχίας
Suwayda

Ως επικεφαλής του Τμήματος Στρατιωτικών
Πληροφοριών της επαρχίας Suwayda, υπεύ
θυνος για την αυθαίρετη κράτηση και το
βασανισμό συλληφθέντων στη Suwayda.

23.1.2012

18. Ahmed Dibe

Επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa

Ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Γενικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa, υπεύθυνος
για την αυθαίρετη κράτηση και το βασανι
σμό συλληφθέντων στην Deraa.

23.1.2012

19. Makhmoud
al-Khattib

Επικεφαλής του τμήματος ανακρίσεων
(Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλειας)

Ως επικεφαλής του τμήματος ανακρίσεων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύ
θυνος για την κράτηση και το βασανισμό
συλληφθέντων.

23.1.2012

20. Mohamed
Heikmat
Ibrahim

Επικεφαλής του τμήματος επιχειρή
σεων (Διεύθυνση Πολιτικής Ασφάλει
ας)

Ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφάλειας, υπεύ
θυνος για την κράτηση και το βασανισμό
συλληφθέντων.

23.1.2012

21. Nasser Al-Ali

Επικεφαλής της Διεύθυνση Πολιτικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa

Ως επικεφαλής της Διεύθυνση Πολιτικής
Ασφάλειας της επαρχίας Deraa, υπεύθυνος
για την κράτηση και το βασανισμό συλλη
φθέντων.

23.1.2012

22. Mehran (ή
Mahran)
Khwanda

Ιδιοκτήτης της εταιρίας μεταφορών
Qadmous Transport Co.·ημερ. γέν.:
11.05.1938 Διαβατήρια: αριθ. 3298
858, έληξε στις 09.05.2004, αριθ.
001452904, λήγει στις 29.11.2011,
αριθ. 006283523, λήγει στις
28.06.2017.

Συμβάλλει με υλικοτεχνικά μέσα στη βίαιη
καταστολή εις βάρος των πολιτών στις
περιοχές όπου δρουν οι φιλοκυβερνητικές
πολιτοφυλακές («chabbihas»).

23.1.2012

23. Industrial
Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th
Floor, Maysaloun Street,
P.O. Box 7572 Damascus, Syria.
Τηλ.: +963 11-222-8200.
+963 11-222-7910
Φαξ: +963 11-222-8412

Κρατική τράπεζα.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

24. Popular Credit
Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th
Floor, Maysaloun Street, Damascus,
Syria.
Τηλ.: +963 11-222-7604.
+963 11-221-8376
Φαξ: +963 11-221-0124

Κρατική τράπεζα.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

25. Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah –
Al-Furat St.
P.O. Box : 5467
Φαξ: 224 4909 – 245 3471
Τηλ.: 222 8403
e-mail: s.bank@scs-net.org
post-gm@net.sy

Κρατική τράπεζα.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012
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26. Agricultural
Cooperative
Bank

Agricultural
Cooperative
Bank
Building, Damascus Tajhez,
P.O. Box 4325, Damascus, Syria.
Τηλ.: +963 11-221-3462;
+963 11-222-1393
Φαξ: +963 11-224-1261
Ιστότοπος: www.agrobank.org

Κρατική τράπεζα.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

27. Syrian
Lebanese
Commercial
Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank
Building, 6th Floor, Makdessi Street,
Hamra,
P.O. Box 11-8701, Beirut,
Lebanaon.
Τηλ.: +961 1-741666
Φαξ: +961 1-738228;
+961 1-753215;
+961 1-736629
Ιστότοπος: www.slcb.com.lb

Θυγατρική της ήδη καταχωρισμένης Com
mercial Bank of Syria.
Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

28. Deir ez-Zur
Petroleum
Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and
6th Floor Zillat Street Mazza Area
P.O. Box 9120 Damascus Syria
Τηλ.: +963 11-662-1175;
+963 11-662-1400
Φαξ: +963 11-662-1848

Κοινοπραξία της General Petroleum Cor
poration. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

29. Ebla
Petroleum
Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia
Dar Es Saada 16 Damascus, Syria
Τηλ.: +963 116691100
P.O. Box 9120

Κοινοπραξία της General Petroleum Cor
poration. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012

30. Dijla
Petroleum
Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa
Highway,
P.O. Box 81, Damascus, Syria

Κοινοπραξία της General Petroleum Cor
poration. Χρηματοδοτεί το καθεστώς.

23.1.2012
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 21ης Δεκεμβρίου 2011
για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη
λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα
κεντρικών τραπεζών
(ΕΚΤ/2011/27)
(2012/38/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 26.4,
Έχοντας υπόψη τη συμβολή του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τη δεύτερη και την τρίτη
περίπτωση του άρθρου 46.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού
συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20, της 11ης Νοεμ
βρίου 2010, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική
παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέ
σεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (1) καθο
ρίζει τους κανόνες για την τυποποίηση της λογιστικής παρα
κολούθησης και της υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέ
σεων σχετικά με τις πράξεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Δεδομένης της ποικιλομορφίας των πράξεων νομισματικής
πολιτικής, στο παράρτημα IV της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2010/20 είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι προβλέ
ψεις που συνδέονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής
ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους, πράγμα που σημαίνει
ότι οι προβλέψεις που εγγράφονται στο στοιχείο 13 του
παθητικού και αναφέρονται στο στοιχείο 7.1 του ενεργητι
κού ενδέχεται να μην είναι προβλέψεις του Ευρωσυστήμα
τος.
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 πρέπει να τροποποι
ηθεί αναλόγως,

(1) ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 31.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση
Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 τροποποιείται ως εξής:
Το παράρτημα IV της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2010/20 αντι
καθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας κατευ
θυντήριας γραμμής.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει στις
31 Δεκεμβρίου 2011.
Άρθρο 3
Αποδέκτες
Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρι
κές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στοιχείο ισολογισμού (1)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

1

1

Χρυσός και απαιτήσεις
σε χρυσό

Φυσικός χρυσός, ήτοι ράβδοι, κέρματα, πλάκες,
ψήγματα, αποθηκευμένος ή «καθ’ οδόν». Άυλος
χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς κατα
θέσεων σε χρυσό (λογαριασμοί σε λογιστικό χρυ
σό), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε
χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες
συναλλαγές: α) συναλλαγές αναβάθμισης ή υπο
βάθμισης και β) πράξεις ανταλλαγής βάσει του
τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού,
όπου ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή
παρεμβάλλονται περισσότερες από μία εργάσιμες
ημέρες

2

2

Απαιτήσεις σε συνάλ
λαγμα έναντι μη
κατοίκων ζώνης ευρώ

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι αντισυμβαλλο
μένων, μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβα
νομένων των διεθνών και υπερεθνικών οργανι
σμών και των κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης
ευρώ

2.1

2.1

Απαιτήσεις έναντι του
Διεθνούς Νομισματι
κού Ταμείου (ΔΝΤ)

Υποχρεωτική

α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του
αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

α) Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του
αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Υποχρεωτική

Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα σε ευρώ
που διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ.
2 του ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοι
κητικές δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνε
ται σε αυτό το στοιχείο ή στο στοιχείο “Υπο
χρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης
ευρώ”

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαθέσιμα ΕΤΔ (ακαθάριστα)

γ) Λοιπές απαιτήσεις

2.2

Καταθέσεις σε τράπεζες,
τίτλοι, δάνεια και λοιπά
στοιχεία ενεργητικού

Εφαρμογή (2)

Αγοραία αξία

β) ΕΤΔ

2.2

Αρχή αποτίμησης

β) ΕΤΔ

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

γ) Λοιπές απαιτήσεις

Γενικές συμφωνίες δανεισμού, δάνεια βάσει
ειδικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις σε
“trust” υπό τη διαχείριση του ΔΝΤ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ,
εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενερ
γητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού”

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Υποχρεωτική

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφω
νίες επαναπώλησης (reverse repo)

(1) Η αναγγελία των στοιχείων για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, τον τοκισμό των καθαρών απαιτήσεων/υποχρεώσεων εντός του Ευρωσυστήματος που προκύπτουν από
την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος και το νομισματικό εισόδημα στις ετήσιες δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις των ΕθνΚΤ θα πρέπει να
είναι εναρμονισμένη. Τα προς εναρμόνιση στοιχεία σημειώνονται με αστερίσκο στα παραρτήματα IV, VIII και IX.
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3

Απαιτήσεις σε συνάλ
λαγμα έναντι κατοίκων
ζώνης ευρώ

Αρχή αποτίμησης

β)

Εφαρμογή (2)

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρα
τούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγμα
τική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως
διακρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγμα
τική ισοτιμία

Υποχρεωτική

γ) Δάνεια (καταθέσεις) εκτός ζώνης ευρώ,
εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενερ
γητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”

γ) Δάνεια
Καταθέσεις στην ονομαστική αξία, μετα
τροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισο
τιμία

Υποχρεωτική

δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης
ευρώ

δ) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

α) Τίτλοι ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν
στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”
Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού
τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί
τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλ
λαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί
από κατοίκους ζώνης ευρώ

α)

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρα
τούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγμα
τική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως
διακρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπί
πτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3
“Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργη
τικού”
Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού
τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί
τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλ
λαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί
από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

3
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4

4

Απαιτήσεις σε ευρώ
έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ

4.1

4.1

Καταθέσεις σε τράπε
ζες, τίτλοι και δάνεια
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Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγμα
τική ισοτιμία

Υποχρεωτική

β) Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοίκων ζώνης
ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”
Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλησης,
διάφορες δανειοδοτικές πράξεις

β) Λοιπές απαιτήσεις
Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές πράξεις
στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την
αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ,
εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενερ
γητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού”
Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας. Συμφω
νίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχεί
ριση τίτλων σε ευρώ

α) Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ
Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β) Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπί
πτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3
“Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργη
τικού”
Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και ομόλογα,
ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρη
ματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοί
κους ζώνης ευρώ

β)

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρα
τούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως
διακρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

iv) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή

Υποχρεωτική

γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπί
πτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3
“Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργη
τικού”

γ) Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ
Καταθέσεις στην ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

δ) Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης
ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο
του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικο
νομικά στοιχεία ενεργητικού»
Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διε
θνείς οργανισμούς, π.χ. από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον
τόπο εγκατάστασής τους

δ)

Υποχρεωτική

i) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρα
τούμενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται
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Στοιχείο ισολογισμού (1)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

4.2

4.2

Απαιτήσεις που απορ
ρέουν από την πιστω
τική διευκόλυνση στο
πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους
του ΜΣΙ ΙΙ

5

5

Δάνεια σε ευρώ προς
πιστωτικά ιδρύματα
ζώνης ευρώ, συνδεό
μενα με πράξεις νομι
σματικής πολιτικής

Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των
αντίστοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που
περιγράφονται στο παράρτημα I της κατευθυντή
ριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14, της 20ής Σεπτεμ
βρίου 2011, σχετικά με τα μέσα και τις διαδι
κασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστή
ματος (3)

5.1

5.1

Πράξεις κύριας ανα
χρηματοδότησης

5.2

5.2

5.3
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Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

ii) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως
διακρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

iii) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέν
νυνται

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή
ρευστότητας που εκτελούνται σε εβδομαδιαία
βάση και με συνήθη διάρκεια μιας εβδομάδας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

Πράξεις πιο μακροπρό
θεσμης αναχρηματοδό
τησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή
ρευστότητας που εκτελούνται σε μηνιαία βάση
και με συνήθη διάρκεια τριών μηνών

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

5.3

Αντιστρεπτέες πράξεις
εξομάλυνσης των βρα
χυχρόνιων διακυμάν
σεων της ρευστότητας

Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτα
κτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυ
χρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

5.4

5.4

Διαρθρωτικές αντι
στρεπτέες πράξεις

Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμόζουν τη
διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι
του χρηματοπιστωτικού τομέα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

5.5

5.5

Διευκόλυνση οριακής
χρηματοδότησης

Διευκόλυνση ρευστότητας μιας ημέρας με προ
καθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιου
σιακών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

5.6

5.6

Πιστώσεις για την
κάλυψη περιθωρίων

Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα,
οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση της
αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητι
κού που λαμβάνονται ως εγγύηση για τη χορή
γηση άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά
ιδρύματα

Ονομαστική αξία ή κόστος

Υποχρεωτική

EL
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6

6

Λοιπές απαιτήσεις σε
ευρώ έναντι πιστωτικών
ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

7

7

Τίτλοι σε ευρώ κατοί
κων ζώνης ευρώ

7.1

7.1

Τίτλοι διακρατούμενοι
για σκοπούς νομισμα
τικής πολιτικής

7.2

7.2

Λοιποί τίτλοι

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

24.1.2012

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες
επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των
χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοι
χείο του ενεργητικού 7 “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων
ζώνης ευρώ”, συμπεριλαμβανομένων των συναλ
λαγών που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην
συναλλαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ, και
λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών
σε πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης
του ευρώ. Λοιπές απαιτήσεις και πράξεις, μη
συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις
από πράξεις νομισματικής πολιτικής οι οποίες
διενεργήθηκαν από ορισμένη ΕθνΚΤ πριν από
την ένταξή της στο Ευρωσύστημα

Ονομαστική αξία ή κόστος

Υποχρεωτική

Τίτλοι εκδοθέντες εντός ζώνης ευρώ, διακρατού
μενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.
Πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ που αγοράζονται
με σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυ
μάνσεων της ρευστότητας

α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατού
μενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Υποχρεωτική

β) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως δια
κρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας (κό
στος όταν η απομείωση αξίας καλύπτεται
από πρόβλεψη που εμπίπτει στο στοιχείο
του ενεργητικού 13 β) “Προβλέψεις”)
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Υποχρεωτική

γ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Υποχρεωτική

α) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατού
μενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Υποχρεωτική

β) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως δια
κρατούμενοι έως τη λήξη
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Υποχρεωτική

Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του
ενεργητικού 7.1 “Τίτλοι διακρατούμενοι για σκο
πούς νομισματικής πολιτικής” και στο στοιχείο
του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονο
μικά στοιχεία ενεργητικού”· γραμμάτια και ομό
λογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι
χρηματαγοράς διακρατούμενοι σε οριστική
βάση (outright), συμπεριλαμβανομένων των κρα
τικών τίτλων που ανάγονται στον πριν από την
ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ. Μετοχικοί τίτλοι

24.1.2012
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γ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Υποχρεωτική

δ) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή

Υποχρεωτική

Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες
στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι
τίτλοι, δάνεια)

Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη
εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος

Υποχρεωτική

8

8

Χρέος γενικής κυβέρ
νησης σε ευρώ

—

9

Απαιτήσεις εντός του
Ευρωσυστήματος+)

—

9.1

Συμμετοχή στο κεφά
λαιο της ΕΚΤ+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ
Το μερίδιο συμμετοχής της κάθε ΕθνΚΤ στο
κεφάλαιο της ΕΚΤ σύμφωνα με τη συνθήκη και
την αντίστοιχη κλείδα κατανομής και οι εισφορές
βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ

Κόστος

Υποχρεωτική

—

9.2

Απαιτήσεις που αντι
στοιχούν στη μεταβί
βαση συναλλαγματικών
διαθεσίμων+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ
Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της ΕΚΤ όσον αφορά
τις αρχικές και πρόσθετες μεταβιβάσεις συναλ
λαγματικών διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 30 του καταστατικού του ΕΣΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

—

9.3

Απαιτήσεις συνδεόμε
νες με την έκδοση
πιστοποιητικών χρέους
της ΕΚΤ

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ
Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος έναντι
ΕθνΚΤ, απορρέουσες από την έκδοση πιστοποι
ητικών χρέους της ΕΚΤ

Κόστος

Υποχρεωτική

—

9.4

Καθαρές απαιτήσεις
συνδεόμενες με την
κατανομή των τραπε
ζογραμματίων ευρώ
εντός του Ευρωσυστή
ματος+), (*)

Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή απαίτηση συνδεόμενη με
την εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζο
γραμματίων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των
εντός του Ευρωσυστήματος υπολοίπων που συν
δέονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων από
την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχετική ισο
σκελιστική λογιστική εγγραφή, όπως ορίζεται
στην απόφαση EKT/2010/23, της 25ης Νοεμ
βρίου 2010, σχετικά με την κατανομή του νομι
σματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών
τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το
ευρώ (4)
Για την ΕΚΤ: απαιτήσεις συνδεόμενες με την
έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕΚΤ, σύμ
φωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/29

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

—

9.5

Λοιπές απαιτήσεις
εντός του Ευρωσυστή
ματος (καθαρές)+)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχεί
ων:
α) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

α) καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπό
λοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογα
ριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή
καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώ
σεων — βλέπε επίσης το στοιχείο του παθη
τικού 10.4 «Λοιπές υποχρεώσεις εντός του
Ευρωσυστήματος (καθαρές)»
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β) απαίτηση οφειλόμενη στη διαφορά ανάμεσα
στο νομισματικό εισόδημα που συγκεντρώνε
ται και σε εκείνο που αναδιανέμεται. Ισχύει
μόνο για την περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα
στην εγγραφή του νομισματικού εισοδήματος,
στο πλαίσιο των διαδικασιών στο τέλος του
έτους, και στο σχετικό διακανονισμό την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου
κάθε έτους

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

γ) λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυ
στήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπερι
λαμβανομένων των απαιτήσεων από την
ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της
ΕΚΤ (*)

γ) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτή
σεις), συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό
είσπραξη

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9

10

Στοιχεία υπό τακτοποί
ηση

9

11

Λοιπά στοιχεία ενεργη
τικού

9

11.1

Κέρματα ζώνης ευρώ

Κέρματα ευρώ, όταν νόμιμος εκδότης δεν είναι
κάποια ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9

11.2

Ενσώματα και ασώματα
πάγια στοιχεία του
ενεργητικού

Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπε
ριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
λογισμικό

Κόστος μείον αποσβέσεις
Ποσοστά απόσβεσης:
— ηλεκτρονικοί υπολογιστές και παρελκόμενο
υλικό/λογισμικό και μεταφορικά μέσα: 4
έτη
— εξοπλισμός, έπιπλα και μηχανολογικός εξο
πλισμός: 10 έτη
— δαπάνες κατασκευής και κύριες κεφαλαι
οποιημένες δαπάνες ανακαίνισης: 25 έτη
Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη σε όριο
(κάτω των 1 000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομέ
νου ΦΠΑ: δεν γίνεται κεφαλαιοποίηση)

Συνιστώμενη

9

11.3

Λοιπά χρηματοοικονο
μικά στοιχεία ενεργητι
κού

— Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές·
μετοχές διακρατούμενες για λόγους στρατη
γικής/πολιτικής
— Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, και
λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και υπόλοιπα
(π.χ. καταθέσεις προθεσμίας και τρεχούμενοι
λογαριασμοί), διακρατούμενα ως χαρτοφυλά
κιο ειδικού προορισμού
— Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύ
ματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρ
τοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν
στοιχείο

α) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι
Αγοραία τιμή

Συνιστώμενη

β) Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποι
ήσιμες μετοχές, και λοιποί μετοχικοί τίτλοι
διακρατούμενοι ως μόνιμη επένδυση
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Συνιστώμενη

γ) Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές
συμμετοχές
Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού

Συνιστώμενη

δ) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατού
μενων έως τη λήξη
Αγοραία τιμή
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Συνιστώμενη
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ε) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως
διακρατούμενοι έως τη λήξη ή τηρούμενοι
ως μόνιμη επένδυση
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Συνιστώμενη

στ) Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι
Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας
Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυ
νται

Συνιστώμενη

ζ) Καταθέσεις σε τράπεζες και δάνεια
Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγο
ραία συναλλαγματική ισοτιμία, εάν τα υπό
λοιπα ή οι καταθέσεις είναι εκφρασμένα σε
ξένα νομίσματα

Συνιστώμενη

9

11.4

Διαφορές από αναπρο
σαρμογή της αξίας
πράξεων εκτός ισολο
γισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πρά
ξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομι
σμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθε
σμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών
πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγ
ματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την
ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης
συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

11.5

Δεδουλευμένα έσοδα
και προπληρωθέντα
έξοδα

Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά εντός της
περιόδου υποβολής στοιχείων αλλά αφορούν
αυτή. Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες
δεδουλευμένοι τόκοι (ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι
που αγοράζονται με ορισμένο τίτλο)

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο
με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

11.6

Διάφορα στοιχεία

Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοιχεία ελάσ
σονος σημασίας.
Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής (στοι
χείο του ισολογισμού μόνο στη διάρκεια της
χρήσης: μη πραγματοποιηθείσες ζημίες στις ημε
ρομηνίες αναπροσαρμογής στη διάρκεια της χρή
σης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους αντί
στοιχους λογαριασμούς αναπροσαρμογής του
στοιχείου του παθητικού «Λογαριασμοί αναπρο
σαρμογής»). Δάνεια για λογαριασμό τρίτων (on a
trust basis). Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέ
σεις πελατείας σε χρυσό. Κέρματα εκφρασμένα σε
εθνικές νομισματικές μονάδες ζώνης ευρώ. Τρέ
χουσες δαπάνες (καθαρή συσσωρευμένη ζημία),
ζημίες προηγούμενης χρήσης πριν από την κάλυ
ψη. Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν
το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

Ονομαστική αξία ή κόστος

Συνιστώμενη

Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής
Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του
μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλ
λαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελα
τείας σε χρυσό
Αγοραία αξία

Υποχρεωτική

Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέ
τηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρω
συστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων
του Ευρωσυστήματος

Εκκρεμείς απαιτήσεις (από αθέτηση υποχρέω
σης)
Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν από/μετά το
διακανονισμό της ζημίας)

Υποχρεωτική

Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι
τρίτων) που παρακρατήθηκαν ή/και αποκτήθηκαν
στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών που
παρασχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους του
Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν υποχρέωσή
τους

Στοιχεία ενεργητικού ή απαιτήσεις (από αθέ
τηση υποχρέωσης)
Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση την αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία κατά το χρόνο της
απόκτησης, εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
του ενεργητικού εκφράζονται σε ξένα νομίσμα
τα)

Υποχρεωτική

EL
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Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

Ζημίες χρήσης

Αρχή αποτίμησης

Ονομαστική αξία

Εφαρμογή (2)

Υποχρεωτική

(*) Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
(1) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και VII (εβδομαδιαίες λογιστικές
καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρου
σιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα στοιχεία που φέρουν το σύμβολο “+)” ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του
Ευρωσυστήματος.
(2) Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και για όλα
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ που είναι ουσιώδη για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος, ήτοι για τη λειτουργία του.
(3) ΕΕ L 331 της 14.12.2011, σ. 1.
(4) ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 17.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Στοιχείο ισολογισμού (1)

1

1

Τραπεζογραμμάτια
σε κυκλοφορία (*)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

α) Τραπεζογραμμάτια ευρώ, συν/μείον διορθώ
σεις συνδεόμενες με την κλείδα κατανομής
τραπεζογραμματίων σύμφωνα με την από
φαση ΕΚΤ/2010/23 και την απόφαση
ΕΚΤ/2010/29

α) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β) Τραπεζογραμμάτια εκφρασμένα σε εθνικές
νομισματικές μονάδες της ζώνης του ευρώ
στη διάρκεια του έτους μετάβασης στο
ευρώ σε φυσική μορφή

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2

2

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι πιστω
τικών ιδρυμάτων
ζώνης ευρώ, συνδε
όμενες με πράξεις
νομισματικής πολι
τικής

Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε
ευρώ όπως περιγράφονται στο παράρτημα I της
κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14

2.1

2.1

Τρεχούμενοι λογα
ριασμοί (που καλύ
πτουν το σύστημα
ελάχιστων αποθεμα
τικών)

Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα
οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρη
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποχρεούνται σε
τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το
καταστατικό του ΕΣΚΤ. Το στοιχείο αυτό περι
λαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς που χρησιμο
ποιούνται για την τήρηση των ελάχιστων αποθε
ματικών

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2.2

2.2

Διευκόλυνση αποδο
χής καταθέσεων

Καταθέσεις μιας ημέρας με προκαθορισμένο επι
τόκιο (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2.3

2.3

Καταθέσεις προθε
σμίας

Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση
ρευστότητας, στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης
βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2.4

2.4

Αντιστρεπτέες πρά
ξεις εξομάλυνσης
των βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της
ρευστότητας

Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική
πολιτική με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

2.5

2.5

Καταθέσεις για την
κάλυψη περιθωρίων

Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύ
πτουν από τη μείωση της αξίας των υποκείμενων
στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται ως
εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώσεων
στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική
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Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

3

3

Λοιπές υποχρεώσεις
σε ευρώ έναντι
πιστωτικών ιδρυμά
των της ζώνης ευρώ

Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτό
χρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη
διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν
στο στοιχείο του ενεργητικού 7 “Τίτλοι σε ευρώ
κατοίκων ζώνης ευρώ”. Λοιπές πράξεις, μη συν
δεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνονται οι τρε
χούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις/καταθέσεις από πρά
ξεις νομισματικής πολιτικής οι οποίες διενεργή
θηκαν από ορισμένη κεντρική τράπεζα πριν από
την ένταξή της στο Ευρωσύστημα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

4

4

Εκδοθέντα πιστοποι
ητικά χρέους

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ — για τις
ΕθνΚΤ, προσωρινό στοιχείο του ισολογισμού

Κόστος

Υποχρεωτική

Πιστοποιητικά χρέους όπως περιγράφονται στο
παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής
ΕΚΤ/2011/14. Προεξοφλητικοί τίτλοι που εκδί
δονται προς απορρόφηση ρευστότητας

Διαφορές υπό το άρτιο αποσβέννυνται

5

5

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι λοιπών
κατοίκων ζώνης
ευρώ

5.1

5.1

Γενική κυβέρνηση

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

5.2

5.2

Λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών
και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρημα
τοπιστωτικών ιδρυμάτων που απαλλάσσονται της
υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών
(βλέπε στοιχείο του παθητικού 2.1 “Τρεχούμενοι
λογαριασμοί”)· καταθέσεις προθεσμίας, καταθέ
σεις όψεως

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

6

6

Υποχρεώσεις σε
ευρώ έναντι μη
κατοίκων ζώνης
ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθε
σμίας, καταθέσεις όψεως, συμπεριλαμβανομένων
λογαριασμών που τηρούνται για πληρωμές και
λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση
διαθεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπε
ζών, διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών συμπερι
λαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· τρε
χούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφω
νίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες
συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχεί
ριση τίτλων σε ευρώ

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επανα
γοράς

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

Υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 κεντρι
κών τραπεζών κρατών μελών που δεν έχουν ως
νόμισμα το ευρώ
7

7

Υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα έναντι
κατοίκων ζώνης
ευρώ

8

8

Υποχρεώσεις σε
συνάλλαγμα έναντι
μη κατοίκων ζώνης
ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμ
φωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλ
λαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλ
λαγμα ή χρυσό
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8.1

8.1

Καταθέσεις, υπό
λοιπα και λοιπές
υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμ
φωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλ
λαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλ
λαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

8.2

8.2

Υποχρεώσεις που
απορρέουν από την
πιστωτική διευκό
λυνση στο πλαίσιο
του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοληπτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους
του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία
συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

9

Λογαριασμός ειδι
κών τραβηκτικών
δικαιωμάτων του
ΔΝΤ

Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το οποίο απεικο
νίζει το ποσό των ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανε
μηθεί στην αντίστοιχη χώρα/ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία
ισοτιμία

Υποχρεωτική

—

10

Υποχρεώσεις εντός
του Ευρωσυστήματος+)

—

10.1

Υποχρεώσεις που
αντιστοιχούν στη
μεταβίβαση συναλ
λαγματικών διαθε
σίμων+)

Στοιχείο ισολογισμού σε ευρώ μόνο της ΕΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

—

10.2

Υποχρεώσεις συνδε
όμενες με την
έκδοση πιστοποι
ητικών χρέους της
ΕΚΤ

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ

Κόστος

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

α) καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από
υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και
λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ,
δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων — βλέπε επίσης στοιχείο του
ενεργητικού 9.5 “Λοιπές απαιτήσεις εντός
του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”

α) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β) υποχρέωση οφειλόμενη στη διαφορά ανάμεσα
στο νομισματικό εισόδημα που συγκεντρώνε
ται και σε εκείνο που αναδιανέμεται. Ισχύει
μόνο για την περίοδο ανάμεσα στην εγγραφή
του νομισματικού εισοδήματος, στο πλαίσιο
των διαδικασιών στο τέλος του έτους, και
στο σχετικό διακανονισμό την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

γ) λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ εντός του Ευρω
συστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπερι
λαμβανομένων των υποχρεώσεων από την
ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της
ΕΚΤ (*)

γ) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (υποχρεώ
σεις), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών
πιστώσεων “καθ’ οδόν”

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

—

—

10

10.3

10.4

11

Καθαρές υποχρεώ
σεις συνδεόμενες με
την κατανομή των
τραπεζογραμμα-τίων
ευρώ εντός του
Ευρωσυστήματος+), (*)

Λοιπές υποχρεώσεις
εντός του Ευρωσυ
στήματος (καθα
ρές)+)

Στοιχεία υπό τακτο
ποίηση

Υποχρέωση εντός του Ευρωσυστήματος έναντι
ΕθνΚΤ, απορρέουσα από την έκδοση πιστοποι
ητικών χρέους της ΕΚΤ.
Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ
Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή υποχρέωση συνδεόμενη με
την εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζο
γραμματίων, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των
εντός του Ευρωσυστήματος υπολοίπων που συν
δέονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων από
την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχετική ισο
σκελιστική λογιστική εγγραφή, όπως ορίζεται
στην απόφαση ΕΚΤ/2010/23
Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχεί
ων:
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Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

10

12

Λοιπές υποχρεώσεις

10

12.1

Διαφορές από ανα
προσαρμογή της
αξίας πράξεων εκτός
ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πρά
ξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομι
σμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθε
σμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών
πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγ
ματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την
ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης
συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική
ισοτιμία

Υποχρεωτική

10

12.2

Δεδουλευμένα
έξοδα και προει
σπραχθέντα έσοδα

Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική περίοδο, αλλά
συνδεόμενες με την περίοδο υποβολής στοιχείων.
Έσοδα που εισπράττονται εντός της περιόδου
υποβολής στοιχείων, συνδέονται όμως με μελλο
ντική περίοδο.

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο
με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

10

12.3

Διάφορα στοιχεία

Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πιστώσεις ή
εγγυητικοί λογαριασμοί σε συνάλλαγμα. Συμφω
νίες επαναγοράς με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεό
μενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης
με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων
που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού
11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενερ
γητικού”. Πρόσθετες υποχρεωτικές καταθέσεις.
Λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Τρέχοντα
έσοδα (καθαρό συσσωρευμένο κέρδος), κέρδη
προηγούμενης χρήσης, πριν από τη διανομή.
Υποχρεώσεις για λογαριασμό τρίτων (on a
trust basis). Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό.
Κέρματα σε κυκλοφορία, στην περίπτωση που
κάποια ΕθνΚΤ είναι ο νόμιμος εκδότης. Τραπεζο
γραμμάτια σε κυκλοφορία, εκφρασμένα σε εθνι
κές νομισματικές μονάδες της ζώνης ευρώ που
έπαψαν να αποτελούν νόμιμο χρήμα, αλλά βρί
σκονται ακόμη σε κυκλοφορία μετά το έτος
μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, εάν δεν
απεικονίζονται στο στοιχείο του παθητικού “Προ
βλέψεις”. Καθαρές υποχρεώσεις που αφορούν το
πρόγραμμα συνταξιοδότησης

Ονομαστική αξία ή κόστος (συμφωνίας επανα
γοράς)

Συνιστώμενη

Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό
Αγοραία αξία

Καταθέσεις
πελατείας
σε χρυσό:
υποχρεωτική

α) Για συντάξεις, για συναλλαγματικό κίνδυνο,
κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίν
δυνο τιμής χρυσού και για άλλους σκοπούς,
π.χ. αναμενόμενες μελλοντικές δαπάνες, προ
βλέψεις για εθνικές νομισματικές μονάδες της
ζώνης ευρώ που έπαψαν να αποτελούν
νόμιμο χρήμα, αλλά βρίσκονται ακόμη σε
κυκλοφορία μετά το έτος μετάβασης στο
ευρώ σε φυσική μορφή, εφόσον τα εν λόγω
τραπεζογραμμάτια δεν απεικονίζονται στο
στοιχείο του παθητικού 12.3 “Λοιπές υποχρε
ώσεις”/“Διάφορα στοιχεία”

α) Κόστος/ονομαστική αξία

Συνιστώμενη

β) Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

10

13

Προβλέψεις

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει
του άρθρου 48.2 του καταστατικού του
ΕΣΚΤ ενοποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά
που εμφανίζονται υπό το στοιχείο 9.1 του
ενεργητικού “Συμμετοχή στο κεφάλαιο της
ΕΚΤ”+)
β) Για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό
κίνδυνο που προκύπτει από πράξεις νομισμα
τικής πολιτικής
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Στοιχείο ισολογισμού (1)
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14

Λογαριασμοί ανα
προσαρμογής

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του
ισολογισμού

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με
τις διακυμάνσεις των τιμών όσον αφορά το χρυ
σό, κάθε είδους τίτλους σε ευρώ, κάθε είδους
τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμισμα, δικαιώ
ματα προαίρεσης· διαφορές στην αποτίμηση με
τις τιμές της αγοράς που συνδέονται με παρά
γωγα προϊόντα κάλυψης του κινδύνου επιτοκίου·
λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με
τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών
όσον αφορά την καθαρή θέση κάθε νομίσματος,
συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής
νομισμάτων, των προθεσμιακών πράξεων συναλ
λάγματος και των ΕΤΔ

24.1.2012

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (2)

Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του
μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλ
λαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του
άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ενο
ποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζο
νται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού “Συμ
μετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ”+)
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15

Κεφάλαιο και απο
θεματικά

12

15.1

Κεφάλαιο

Καταβεβλημένο κεφάλαιο — το κεφάλαιο της
ΕΚΤ ενοποιείται με τα μερίδια των ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

12

15.2

Αποθεματικά

Νόμιμα αποθεματικά και λοιπά αποθεματικά.
Κέρδη εις νέον

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του
άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ενο
ποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζο
νται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού “Συμ
μετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ” +)
10

16

Κέρδη χρήσης

(*) Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 5 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.
(1) Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και VII (εβδομαδιαίες λογιστικές
καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρου
σιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα στοιχεία που φέρουν το σύμβολο “+)” ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του
Ευρωσυστήματος.
(2) Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και για όλα
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ που είναι ουσιώδη για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος, ήτοι για τη λειτουργία του.»

Τιμή συνδρομής 2012 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 310 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

840 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
DVD

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

100 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, DVD, μία έκδοση την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με τον
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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