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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 182/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών
προτιμήσεων
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει μια κατ’ εξουσιο
δότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για τη
θέσπιση και τροποποίηση του παραρτήματος III προκειμένου
να χορηγήσει το ΣΓΠ+, προσθέτοντας την αιτούσα χώρα
στον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+.

(4)

Η Επιτροπή παρέλαβε αίτηση από τη Δημοκρατία του Ελ
Σαλβαδόρ, τη Δημοκρατία της Γουατεμάλας και τη Δημο
κρατία του Παναμά.

(5)

Η Επιτροπή εξέτασε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, και διαπίστωσε ότι οι εν λόγω
χώρες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Θα πρέπει, συνε
πώς, να τους χορηγηθεί καθεστώς ΣΓΠ+ από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και να τροποποι
ηθεί ανάλογα το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
978/2012.

(6)

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επανεξετάζει το καθεστώς επι
κύρωσης των σχετικών συμβάσεων και την αποτελεσματική
εφαρμογή τους από τις δικαιούχους χώρες, καθώς και τη
συνεργασία τους με τα σχετικά όργανα παρακολούθησης,
σύμφωνα με το άρθρο 13,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου
2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών
προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
732/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγρα
φος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
978/2012 θεσπίζει ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας για τη
χορήγηση δασμολογικών προτιμήσεων στο πλαίσιο του ειδι
κού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη
χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+) στην αιτούσα χώρα. Για τον
σκοπό αυτό, η χώρα αυτή πρέπει να θεωρείται ευάλωτη.
Πρέπει να έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που περιλαμ
βάνονται στο παράρτημα VIII του κανονισμού ΣΓΠ, και στα
πλέον πρόσφατα διαθέσιμα συμπεράσματα των οικείων οργά
νων παρακολούθησης να μη διαπιστώνεται σοβαρή παρά
λειψη αποτελεσματικής εφαρμογής οποιασδήποτε από
αυτές τις συμβάσεις. Σε σχέση με οποιαδήποτε από τις
οικείες συμβάσεις, η χώρα δεν πρέπει να έχει διατυπώσει
επιφύλαξη που να απαγορεύεται από την εν λόγω σύμβαση
ή που, για τους αποκλειστικούς σκοπούς του άρθρου 9 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, να θεωρείται ασυμβίβαστη
με το αντικείμενο και τον σκοπό της σύμβασης. Πρέπει να
αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τις απαιτήσεις υποβολής εκθέ
σεων που επιβάλλει κάθε σύμβαση, καθώς και τις δεσμεύσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε)
και στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012.
Μια δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ που επιθυμεί να επωφεληθεί
από το ΣΓΠ+ πρέπει να υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη από
ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση των
σχετικών συμβάσεων, τις επιφυλάξεις της και τις ενστάσεις
προς αυτές τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί από άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη σε ό,τι αφορά τη σύμβαση και τις
δεσμεύσεις που αυτή συνεπάγεται.

(1) ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι ακόλουθες χώρες και οι αντίστοιχοι αλφαβητικοί κωδικοί προ
στίθενται στις στήλες Β και Α, αντίστοιχα, του παραρτήματος III
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012:
«Ελ Σαλβαδόρ

SV

Γουατεμάλα

GT

Παναμάς

PA»
Άρθρο 2

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

27.2.2014
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 183/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2013
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις
επενδύσεων, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού των
ειδικών και γενικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

από ό,τι τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατη
γορίας 1. Για τις ενδιάμεσες ζημίες, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 36 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013, η εν λόγω προσαρμογή δεν είναι αναγκαία,
στον βαθμό που οι ζημίες για το τρέχον οικονομικό έτος
βάσει του εν λόγω άρθρου αφαιρούνται αμέσως από τα
στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013,
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 110
παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο,

(4)

Ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
σχετικά με προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου, αναφέρονται
ρητά στα εκτός ισολογισμού στοιχεία. Στις περιπτώσεις που
δεν γίνεται διάκριση, οι σχετικές διατάξεις ισχύουν τόσο για
τα εντός όσο και για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία.

(5)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την κάλυψη των ζημιών
εκείνων που συνδέονται αποκλειστικά με τον πιστωτικό κίν
δυνο που αναγνωρίζονται λογιστικά βάσει του εφαρμοστέου
λογιστικού πλαισίου με τις οποίες έχουν μειωθεί τα στοιχεία
κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύματος.
Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν τις απομειώσεις
και τις προσαρμογές αξίας για χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού ή τις προβλέψεις για τα εκτός ισολογισμού
στοιχεία, στον βαθμό που αυτές αντικατοπτρίζουν ζημίες
που συνδέονται αποκλειστικά με πιστωτικό κίνδυνο, και εφό
σον έχουν καταχωριστεί στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσεως του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου. Στο
βαθμό που οι ζημίες αυτές έχουν σχέση με χρηματοπιστω
τικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, οι εν
λόγω κανόνες θα πρέπει επίσης να καλύπτουν ποσά που
αναγνωρίζονται ως απομειώσεις αξίας βάσει των εφαρμο
στέων λογιστικών πλαισίων, ή παρόμοιες προσαρμογές που
διενεργούνται εφόσον αντανακλούν ζημίες που συνδέονται
με υποβάθμιση ή επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας
ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός χαρτοφυλακίου περιου
σιακών στοιχείων. Δεν είναι σκόπιμο, στην παρούσα φάση, να
προβλεφθούν ρυθμίσεις για άλλα ποσά που δεν είναι απομει
ώσεις της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου βάσει του
εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου, ή που δεν αντιστοιχούν
σε έννοια παρόμοιας φύσης, ακόμη και αν οι αλλαγές αυτές
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συνιστώσα πιστωτικού κιν
δύνου.

(6)

Για να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη του υπολογισμού,
είναι απαραίτητο κάθε ποσό που λαμβάνεται υπόψη για
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 110 παράγραφος
4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, να
αποδίδεται είτε στον υπολογισμό των γενικών προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου (γενικές προσαρμογές πιστωτικού κιν
δύνου) είτε των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου
(ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου).

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ορίζει τις προσαρμογές
πιστωτικού κινδύνου ως το ποσό των γενικών και ειδικών
προβλέψεων ζημιών από δάνεια για πιστωτικούς κινδύνους
που αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του ιδρύ
ματος σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, αλλά
δεν θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες για να προσδιοριστεί τι
είναι οι ειδικές και γενικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύ
νου.

(2)

Θα πρέπει να προβλεφθούν κανόνες σε σχέση με τον προσ
διορισμό των ποσών που πρέπει να συμπεριληφθούν στον
υπολογισμό των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου που
αντανακλούν τις ζημίες οι οποίες συνδέονται αποκλειστικά
με τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο υπολογισμός των προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων
ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να περιορίζεται στα ποσά που
έχουν μειώσει τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της
κατηγορίας 1 του ιδρύματος.

(3)

Οι ζημίες που συνδέονται αποκλειστικά με τον πιστωτικό
κίνδυνο και αναγνωρίζονται βάσει του εφαρμοστέου λογιστι
κού πλαισίου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού
έτους θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως προσαρμογές πιστω
τικού κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα αναγνω
ρίζει το αποτέλεσμα αυτό στα στοιχεία κεφαλαίου κοινών
μετοχών της κατηγορίας 1. Αυτό ισχύει για περιπτώσεις
που πραγματοποιούνται οι εν λόγω καταγραφείσες ζημίες
λόγω απομείωσης στη διάρκεια του οικονομικού έτους,
παρά τα συνολικά ενδιάμεσα κέρδη περιόδου ή τα κέρδη
τέλους της χρήσης που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το
άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
575/2013 και, εφόσον η αναγνώρισή τους ως προσαρμογές
πιστωτικού κινδύνου θα επηρέαζε νωρίτερα τις αξίες των
ανοιγμάτων ή τα στοιχεία κεφαλαίου της κατηγορίας 2

(1) ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.
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Σε σχέση με τον προσδιορισμό των ποσών που μπορούν να
περιληφθούν στον υπολογισμό των ειδικών προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου, το μόνο κριτήριο που προβλέπεται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι ότι οι ειδικές
προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου δεν είναι επιλέξιμες να
συμπεριληφθούν σε στοιχεία κεφαλαίου κατηγορίας 2 δυνά
μει της τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίν
δυνο, σύμφωνα με το άρθρο 62 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013. Ως εκ τούτου, η διάκριση των ποσών
που πρέπει να περιληφθούν στον υπολογισμό των ειδικών ή
γενικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου πρέπει να γίνει
σύμφωνα με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται τι
μπορεί να συμπεριληφθεί στα στοιχεία κεφαλαίου της κατη
γορίας 2.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εφαρμόζει τα διεθνώς
συμφωνημένα πρότυπα του τρίτου διεθνούς ρυθμιστικού
πλαισίου για τις τράπεζες της Επιτροπής της Βασιλείας για
την εποπτεία του τραπεζικού τομέα (1) (αναφερόμενο στο
εξής ως «Βασιλεία III»). Συνεπώς, οι κατάλληλοι κανόνες
για τις προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει επίσης
να είναι συνεπείς με το πλαίσιο της Βασιλείας τα οποίο
προβλέπει ότι ένα από τα κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ
των γενικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και των ειδι
κών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου είναι ότι οι γενικές
προβλέψεις ή τα γενικά αποθεματικά για ζημίες από δάνεια
πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμα για την κάλυψη ζημιών
οι οποίες μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια. Σύμφωνα με
τη Βασιλεία ΙΙΙ, οι προβλέψεις ή τα αποθεματικά για μελλο
ντικές ζημίες από δάνεια, οι οποίες επί του παρόντος δεν
έχουν προσδιοριστεί, θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα για
την αντιμετώπιση ζημιών που απορρέουν από πιστωτικό κίν
δυνο οι οποίες μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια και, κατά
συνέπεια, μπορούν να συμπεριληφθούν στα στοιχεία κεφα
λαίου της κατηγορίας 2. Επιπλέον, τα ποσά που περιλαμβά
νονται στον υπολογισμό των γενικών προσαρμογών πιστωτι
κού κινδύνου πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμα, σε ό,τι
αφορά τη χρονική στιγμή που διατίθενται και το ύψος
τους, για να καλύψουν τις εν λόγω ζημίες, τουλάχιστον σε
περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων κατά την οποία το
κεφάλαιο είναι σε θέση να απορροφήσει ζημίες λόγω αφε
ρεγγυότητας πριν οι καταθέτες χάσουν χρήματα.
Θα πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή των κανόνων στον
τομέα αυτόν ανεξαρτήτως του εφαρμοστέου λογιστικού
πλαισίου. Ωστόσο, για να είναι σε θέση τα ιδρύματα να
κάνουν διάκριση μεταξύ των ειδικών και των γενικών προ
σαρμογών πιστωτικού κινδύνου με κοινό τρόπο, θα πρέπει να
προβλεφθούν κριτήρια για την αντιμετώπιση ζημιών πιστω
τικού κινδύνου εντός του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου
για κάθε είδος προσαρμογής πιστωτικού κινδύνου. Λαμβά
νοντας υπόψη ότι η μεταχείριση των ζημιών που συνδέονται
αποκλειστικά με πιστωτικό κίνδυνο που έχει αναγνωρισθεί
σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πλαίσια εξαρτάται
από την εκπλήρωση των κριτηρίων αυτών, η μεγάλη πλει
ονότητα των εν λόγω ποσών θα πρέπει κανονικά να ταξινο
μηθεί ως ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου δεδομέ
νου του περιοριστικού χαρακτήρα των κριτηρίων για τις
γενικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου.
Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα υπόκεινται σε αναθεώρηση, με
αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση των
κριτηρίων για τη διάκριση μεταξύ των ειδικών και των γενι
κών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου. Λαμβανομένων

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf
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υπόψη των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη όσον
αφορά τα μοντέλα απομείωσης της αξίας, θα ήταν πρόωρο
να προβλεφθεί το μοντέλο αυτό στα κριτήρια προσαρμογής
πιστωτικού κινδύνου.
(11)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 επιβάλλει τον προσδιο
ρισμό των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για
ένα μόνο άνοιγμα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αποφασι
στεί ο τρόπος αντιμετώπισης των ειδικών προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου που αντανακλούν ζημίες που συνδέο
νται με τον πιστωτικό κίνδυνο μιας ολόκληρης ομάδας
ανοιγμάτων. Εξάλλου, θα πρέπει να αποφασιστεί για ποια
ανοίγματα της ομάδας και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να
αναγνωρίζονται οι ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου.
Η κατανομή μερίδων αυτού του ποσού που προκύπτει από
τις εν λόγω ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου για τα
ανοίγματα της ομάδας πρέπει να γίνει κατ’ αναλογία των
σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών των ανοιγμάτων.
Για τον σκοπό αυτό, οι αξίες των ανοιγμάτων θα πρέπει να
καθοριστούν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ειδικές
προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου.

(12)

Για τον σκοπό του καθορισμού της αθέτησης σύμφωνα με το
άρθρο 178 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, είναι αναγκαίο να περιληφθούν μόνο οι
ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου που πραγματοποι
ούνται ατομικά για ένα δεδομένο άνοιγμα ή έναν δεδομένο
πιστούχο και να μην περιληφθούν οι ειδικές προσαρμογές
πιστωτικού κινδύνου που πραγματοποιούνται για ολόκληρες
ομάδες ανοιγμάτων. Οι ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κιν
δύνου που πραγματοποιούνται για ολόκληρες ομάδες ανοιγ
μάτων δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των οφειλετών για τα
ανοίγματα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες για τις οποίες
θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα γεγονός αθέτησης. Ειδικότερα,
η ύπαρξη ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για μια
ομάδα ανοιγμάτων δεν αποτελεί επαρκή λόγο για να συνα
χθεί το συμπέρασμα ότι έχουν λάβει χώρα αθετήσεις για
κάθε πιστούχο ή για ανοίγματα που ανήκουν σε αυτήν την
ομάδα.

(13)

Είναι αναγκαίο τα ιδρύματα να είναι σε θέση να παρουσιά
σουν τον τρόπο με τον οποίο τα κριτήρια για τη διάκριση
μεταξύ ειδικών και γενικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύ
νου χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του εφαρμοστέου λογι
στικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα θα πρέπει να
τεκμηριώσουν αυτή τη διαδικασία.

(14)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών
τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπε
ζών στην Επιτροπή.

(15)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες
διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη
σε ανάλυση του σχετικού δυνητικού κόστους και οφέλους,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (2), και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών
συμφεροντούχων που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο
37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,

(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροπο
ποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της από
φασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
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L 57/5

υπάρχει προς το παρόν καμία απόδειξη ζημιογόνων γεγονότων
για την τεκμηρίωση αυτού του επιπέδου ζημιών που παρατηρή
θηκε κατά το παρελθόν·

Άρθρο 1
Προσδιορισμός των γενικών και ειδικών προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου για τους σκοπούς των άρθρων 111, 159,
166, 167, 168, 178, 246 και 266 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ποσά που
πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των γενικών και ειδι
κών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου που διενεργούνται από
ίδρυμα ισούνται με όλα τα ποσά κατά τα οποία έχουν μειωθεί τα
στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύμα
τος προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ζημίες που συνδέονται
αποκλειστικά με τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με το εφαρμοστέο
λογιστικό πλαίσιο και που έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, ανεξάρτητα από το κατά
πόσον προκύπτουν από απομειώσεις αξίας, προσαρμογές αξίας ή
προβλέψεις για εκτός ισολογισμού στοιχεία.
Τυχόν ποσά που προκύπτουν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, τα
οποία έχουν αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους,
μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των γενικών και
ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου μόνο εάν τα αντίστοιχα
ποσά έχουν αφαιρεθεί από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών
της κατηγορίας 1 του ιδρύματος, είτε σύμφωνα με το άρθρο 36
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, είτε, σε περί
πτωση ενδιάμεσων κερδών περιόδου ή κερδών τέλους χρήσεως τα
οποία δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2
του εν λόγω κανονισμού, με αντίστοιχη άμεση μείωση των στοιχείων
κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για τον προσδιορισμό
των ιδίων κεφαλαίων.
2.
Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των γενικών προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου (γενικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου)
εφόσον πληρούν αμφότερα τα κατωτέρω κριτήρια:
α) είναι ελεύθερα και πλήρως διαθέσιμα, όσον αφορά τη χρονική
στιγμή που διατίθενται και το ύψος τους, για την κάλυψη
ζημιών πιστωτικού κινδύνου που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί·
β) αντανακλούν τις ζημίες πιστωτικού κινδύνου μιας ομάδας ανοιγ
μάτων για τα οποία το ίδρυμα δεν έχει προς το παρόν καμία
απόδειξη ότι επήλθε ζημιογόνο γεγονός.
3.
Όλα τα άλλα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ειδικών προσαρμογών πιστω
τικού κινδύνου (ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου).
4.
Με τον όρο ότι πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2, το
ίδρυμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ζημίες στον υπολογισμό των
γενικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου:
α) τις ζημίες που αναγνωρίζεται ότι καλύπτουν υψηλότερες μέσες
ζημίες χαρτοφυλακίου κατά τα τελευταία έτη, αν και δεν

β) τις ζημίες για τις οποίες το ίδρυμα δεν γνωρίζει επιδείνωση της
πιστωτικής ποιότητας για μια ομάδα ανοιγμάτων, αλλά όταν
κάποιος βαθμός μη πληρωμής είναι στατιστικά πιθανός, βάσει
προηγούμενης πείρας.
5.
Το ίδρυμα περιλαμβάνει πάντοτε τις ακόλουθες ζημίες στον
υπολογισμό των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου που
αναφέρονται στην παράγραφο 3:
α) τις ζημίες που αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσεως για μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους που
αντιπροσωπεύουν απομείωση λόγω πιστωτικού κινδύνου βάσει
του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου·
β) τις ζημίες που προκαλούνται από τρέχοντα ή παρελθόντα γεγο
νότα που επηρεάζουν σημαντικό ατομικό άνοιγμα ή ανοίγματα
που δεν είναι σημαντικά σε ατομική βάση, αξιολογούμενα ατο
μικά ή συλλογικά·
γ) τις ζημίες για τις οποίες τα ιστορικά δεδομένα, προσαρμοσμένα
βάσει των τρεχόντων παρατηρήσιμων δεδομένων, δείχνουν ότι
επήλθε η ζημία, αλλά το ίδρυμα δεν γνωρίζει ακόμη ποια ατο
μικά ανοίγματα έχουν υποστεί τις εν λόγω ζημίες.
Άρθρο 2
Εφαρμογή των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για
μια ομάδα ανοιγμάτων στα ανοίγματα εντός της ομάδας
1.
Όταν μια ειδική προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου αντανακλά
ζημίες που συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο μιας ομάδας
ανοιγμάτων, τα ιδρύματα εφαρμόζουν την εν λόγω ειδική προσαρ
μογή πιστωτικού κινδύνου για όλα τα μεμονωμένα ανοίγματα της
ομάδας αυτής αναλογικά με τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο
ποσά των ανοιγμάτων. Για τον σκοπό αυτό, οι αξίες των ανοιγμάτων
θα καθορίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ειδικές προ
σαρμογές πιστωτικού κινδύνου.
2.
Για την αντιμετώπιση των ποσών αναμενόμενης ζημίας που
αναφέρονται στο άρθρο 159 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
για μια ομάδα μη αθετημένων ανοιγμάτων, τα ιδρύματα δεν υπο
χρεούνται να εφαρμόσουν ειδική προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου
στα επιμέρους ανοίγματα της ομάδας.
3.
Όταν μια ειδική προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου αφορά μια
ομάδα ανοιγμάτων της οποίας οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων έναντι
πιστωτικού κινδύνου υπολογίζονται εν μέρει βάσει της τυποποι
ημένης προσέγγισης και εν μέρει βάσει της προσέγγισης των εσω
τερικών διαβαθμίσεων, το ίδρυμα εφαρμόζει την εν λόγω ειδική
προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου στην ομάδα των ανοιγμάτων
που καλύπτονται από καθεμία από τις προσεγγίσεις αναλογικά με
τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο ποσά των ανοιγμάτων της
ομάδας πριν προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στις παραγρά
φους 1 και 2. Για τον σκοπό αυτό, οι αξίες των ανοιγμάτων καθο
ρίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ειδικές προσαρμογές
πιστωτικού κινδύνου.
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4.
Κατά την εφαρμογή των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού
κινδύνου σε ανοίγματα, τα ιδρύματα διασφαλίζουν ότι η ίδια μερίδα
δεν κατανέμεται δύο φορές σε διαφορετικά ανοίγματα.

α) ποσά που χαρακτηρίστηκαν ως ειδικές προσαρμογές πιστωτικού
κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 1, οι οποίες συνδέονται με τον
πιστωτικό κίνδυνο ενός δεδομένου ανοίγματος·

Άρθρο 3

β) ποσά που χαρακτηρίστηκαν ως ειδικές προσαρμογές πιστωτικού
κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 1, οι οποίες συνδέονται με τον
πιστωτικό κίνδυνο μιας ομάδας ανοιγμάτων και που έχουν εφαρ
μοστεί σύμφωνα με το άρθρο 2.

Υπολογισμός προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για να
προσδιοριστεί η αξία ανοίγματος σύμφωνα με τα άρθρα
111, 166, 167, 168, 246 και 266 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Για τους σκοπούς του προσδιορισμού της αξίας ανοίγματος σύμ
φωνα με τα άρθρα 111, 166 έως 168, 246 και 266 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα υπολογίζουν τις ειδικές
προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου που συνδέονται με ένα άνοιγμα
ως τα ποσά των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου για το
εν λόγω δεδομένο άνοιγμα, ή ως τα ποσά των ειδικών προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου που το ίδρυμα έχει εφαρμόσει σε αυτό το
άνοιγμα σύμφωνα με το άρθρο 2.

3.
Οι συνολικές ειδικές προσαρμογές πιστωτικού κινδύνου που
συνδέονται με ένα άνοιγμα σε αθέτηση υπολογίζονται ως το άθροι
σμα όλων των ποσών των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύ
νου για το δεδομένο άνοιγμα, ή ως τα ποσά των ειδικών προσαρ
μογών πιστωτικού κινδύνου που το ίδρυμα έχει εφαρμόσει σε αυτό
το άνοιγμα σύμφωνα με το άρθρο 2.

Άρθρο 4

Υπολογισμός των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου
όσον αφορά τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους σκοπούς
του προσδιορισμού της αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 178
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Υπολογισμός των γενικών και ειδικών προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου για την αντιμετώπιση των ποσών
αναμενόμενης ζημίας σύμφωνα με το άρθρο 159 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
1.
Για την αντιμετώπιση των ποσών αναμενόμενης ζημίας σύμ
φωνα με το άρθρο 159 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το
ίδρυμα υπολογίζει τις συνολικές γενικές προσαρμογές πιστωτικού
κινδύνου που συνδέονται με τα ανοίγματα που περιλαμβάνονται
στην αντιμετώπιση των ποσών αναμενόμενης ζημίας ως το άθροισμα
των ποσών αυτών, που προσδιορίζονται ως γενικές προσαρμογές
πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονι
σμού, που έχει εφαρμόσει το ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 110
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2.
Για την αντιμετώπιση των ποσών αναμενόμενης ζημίας σύμ
φωνα με το άρθρο 159 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο
υπολογισμός των συνολικών ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κιν
δύνου που συνδέονται με τα ανοίγματα που περιλαμβάνονται στην
αντιμετώπιση των ποσών αναμενόμενης ζημίας θα είναι το άθροισμα
των ποσών των στοιχείων α) και β), εκτός από τα ανοίγματα σε
αθέτηση:

Άρθρο 5

Για τον προσδιορισμό της αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 178 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι ειδικές προσαρμογές πιστωτι
κού κινδύνου υπολογίζονται ως τα ποσά των ειδικών προσαρμογών
πιστωτικού κινδύνου που συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο ενός
δεδομένου ανοίγματος ή ενός δεδομένου πιστούχου.
Άρθρο 6
Τεκμηρίωση
Τα ιδρύματα τεκμηριώνουν τον προσδιορισμό και τον υπολογισμό
των γενικών και ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 184/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Φεβρουαρίου 2014
για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, των όρων και
των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των
κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού
ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ονοματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για την
υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
στική πράξη, ενώ οι κατηγορίες παρέμβασης για τον στόχο
των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση υπόκει
νται σε διαφορετική διαδικασία.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και για την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 74 παράγρα
φος 4,

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληρο
φοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής γίνο
νται με σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Είναι,
επομένως, απαραίτητο να θεσπιστούν οι όροι και οι προϋ
ποθέσεις που θα πρέπει να πληροί το εν λόγω σύστημα
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

(3)

Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κράτους
μέλους και Επιτροπής θα πρέπει να εξεταστεί χωριστά από
τη διαδικασία που προβλέπεται για τις ανταλλαγές πληρο
φοριών μεταξύ δικαιούχων και εκάστοτε αρχών, σύμφωνα με
το άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013, και η οποία αποτελεί αντικείμενο διαφορετικής
εκτελεστικής πράξης. Για να κατοχυρωθεί καλύτερη ποιότητα
πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων, μεγαλύτερη χρησιμότητα του συστήματος
και απλούστευση, είναι απαραίτητο να οριστούν οι βασικές
απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και την εμβέλεια των
πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται.

(4)

Είναι απαραίτητο να οριστούν οι αρχές, καθώς και οι κανό
νες που θα ισχύουν για τη λειτουργία του συστήματος σε
σχέση με την ταυτοποίηση του αρμοδίου για τη μεταφόρ
τωση των εγγράφων και τις τυχόν επικαιροποιήσεις τους.

(5)

Για να κατοχυρωθεί η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης
των κρατών μελών και της Επιτροπής, και για να εξασφαλι
στεί ταυτόχρονα η αποτελεσματική και αποδοτική ηλεκτρο
νική ανταλλαγή πληροφοριών, είναι απαραίτητο να καθορι
στούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος.

(6)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχουν τη
δυνατότητα να κωδικοποιούν και να διαβιβάζουν δεδομένα
με δύο διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι θα καθοριστούν.
Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν κανόνες για τις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας που εμποδίζουν τη χρήση του
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή
μπορούν να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με
εναλλακτικά μέσα.

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2), και ιδίως το άρθρο 8 παρά
γραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά
μεταξύ τους, αφού όλες αφορούν πτυχές της προετοιμασίας
των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου
των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση και του
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Για να δια
σφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διατάξεων αυτών, οι οποίες
πρόκειται να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και για να διευκο
λυνθούν όλοι οι πολίτες της Ένωσης να σχηματίσουν συνο
λική εικόνα των διατάξεων και να έχουν ευχερή πρόσβαση σ’
αυτές, είναι σκόπιμο να περιληφθούν, στην παρούσα εκτελε
στική πράξη, διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες παρέμβα
σης για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας,
δεδομένου ότι η διαδικασία διαβούλευσης με την επιτροπή
συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων, που θεσπίζεται στο άρθρο 150 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 είναι η ίδια όπως για τις
άλλες διατάξεις που καλύπτονται από την παρούσα εκτελε

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
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Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω συστήματος ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων διεξάγεται με ασφαλή τρόπο που
εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα, την γνησιότη
τα, την εμπιστευτικότητα και τη μη άρνηση αναγνώρισης των
πληροφοριών. Επομένως, θα πρέπει να οριστούν κανόνες για
την ασφάλεια.

27.2.2014

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(8)

(9)

(10)

(11)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη
δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και κυρίως το δικαίωμα προστασίας των προσωπι
κών δεδομένων. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επε
ξεργασία από κράτη μέλη, εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από
τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύ
θερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφαρμόζεται ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (2).

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, είναι απαραίτητο να
προσδιοριστούν κοινές κατηγορίες παρέμβασης για τα προ
γράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας, ώστε να είναι σε θέση τα κράτη μέρη να υπο
βάλλουν στην Επιτροπή συνεκτικές πληροφορίες για την
προγραμματισμένη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και πληροφορίες σχετικά
με τη σωρευτική κατανομή των πόρων και των δαπανών του
ΕΤΠΑ ανά κατηγορίες και τον αριθμό των πράξεων σε όλη
τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής ενός προγράμματος. Ο
σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να ενη
μερώνει καταλλήλως τα υπόλοιπα όργανα της Ένωσης και
τους πολίτες της Ένωσης σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠΑ.

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την
επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει.

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, δεδομένου ότι εξέ
δωσε γνώμη η επιτροπή συντονισμού των ευρωπαϊκών διαρ
θρωτικών και επενδυτικών ταμείων που συστάθηκε με το
άρθρο 150 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού,

(1) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της
23.11.1995, σ. 31).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της
12.1.2001, σ. 1).

[Εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 74 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Άρθρο 1
Θέσπιση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων
Η Επιτροπή θεσπίζει σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων
για όλες τις επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κράτους
μέλους και της Επιτροπής.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής
δεδομένων
1.
Το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων
(«SFC2014»), περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται
στα υποδείγματα και στα μορφότυπα τα οποία καθορίζονται σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και με τη
μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης που θα καθορίζει τις προϋ
ποθέσεις για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της θαλάσσιας και της
αλιευτικής πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
(«κανονισμός ΕΤΘΑ»).
2.
Οι πληροφορίες που θα παρέχονται με τα ηλεκτρονικά έντυπα
τα οποία θα είναι ενσωματωμένα στο SFC2014 («δομημένα δεδο
μένα») δεν επιτρέπεται να αντικαθίστανται από μη δομημένα δεδο
μένα, συμπεριλαμβανομένων των υπερσυνδέσμων ή άλλων τύπων μη
δομημένων δεδομένων, όπως τα συνημμένα έγγραφα ή εικόνες.
Όταν ένα κράτος μέλος διαβιβάζει τις ίδιες πληροφορίες σε
μορφή δομημένων δεδομένων και σε μορφή μη δομημένων δεδομέ
νων, αν υπάρχουν ασυμφωνίες, χρησιμοποιούνται τα δομημένα
δεδομένα.
Άρθρο 3
Λειτουργία του SFC2014
1.
Η Επιτροπή, οι αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (4), με το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 και με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, και οι φορείς στους οποίους έχουν ανατεθεί
καθήκοντα των εν λόγω αρχών εισάγουν στο SFC2014 τις πληρο
φορίες για τη διαβίβαση των οποίων είναι αρμόδιες ή αρμόδιοι και
κάθε τυχόν επικαιροποίησή τους.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγρο
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
(4) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό
της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.).
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2.
Κάθε διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή επαληθεύεται
και υποβάλλεται από πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που εισή
γαγε τα δεδομένα για την εν λόγω διαβίβαση. Αυτή η διάκριση
καθηκόντων υποστηρίζεται από το SFC2014 ή από τα πληροφορικά
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών που συνδέο
νται αυτόματα με το SFC2014.

2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (3), την οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (4) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3.
Τα κράτη μέλη διορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή
και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, ένα ή περισσότερα
πρόσωπα αρμόδια για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης
στο SFC2014, τα οποία επιτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και αποδοτικής ανταλλαγής
πληροφοριών, το SFC2014 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) ταυτοποιούν χρήστες που ζητούν πρόσβαση, ελέγχοντας αν
όντως οι χρήστες αυτοί απασχολούνται από τον οργανισμό·
β) ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους να
διαφυλάττουν την ασφάλεια του συστήματος·
γ) επαληθεύουν το δικαίωμα των χρηστών για είσοδο στο ζητού
μενο προνομιακό επίπεδο πρόσβασης σε σχέση με τα καθήκοντά
τους και τη θέση τους στην ιεραρχία·

Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά του SFC2014

α) διαδραστικά έντυπα ή έντυπα προσυμπληρωμένα από το
σύστημα με βάση δεδομένα που έχουν ήδη προηγουμένως
καταγραφεί σ’ αυτό·
β) αυτόματους υπολογισμούς, όταν μειώνουν την προσπάθεια
κωδικοποίησης που καταβάλλουν οι χρήστες·
γ) αυτόματους ενσωματωμένους ελέγχους για να επαληθεύεται η
εσωτερική συνοχή των διαβιβαζόμενων δεδομένων και η συνοχή
των δεδομένων αυτών με τους ισχύοντες κανόνες·
δ) προειδοποιητικά μηνύματα παραγόμενα από το σύστημα, που
προειδοποιούν τους χρήστες του SFC2014 ότι ορισμένες ενέρ
γειες μπορούν ή δεν μπορούν να επιτελεστούν·

δ) ζητούν τον τερματισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης όταν αυτά
δεν χρειάζονται πλέον ή δεν δικαιολογούνται πλέον·

ε) επιγραμμική παρακολούθηση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται
η επεξεργασία της πληροφορίας που εισάγεται στο σύστημα·

ε) αναφέρουν αμέσως ύποπτα συμβάντα που ενδέχεται να παρα
βλάψουν την ασφάλεια του συστήματος·

στ) διαθεσιμότητα δεδομένων ιστορικού για όλες τις πληροφορίες
που εισάγονται για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

στ) εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή την ακρίβεια των δεδομένων
ταυτοποίησης των χρηστών, γνωστοποιώντας οποιαδήποτε
αλλαγή·
ζ) λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όσον αφορά την προ
στασία των δεδομένων και του εμπορικού απορρήτου με βάση
τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες·
η) ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν
την ικανότητα των αρχών των κρατών μελών ή των χρηστών
του SFC2014 να ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ή την προσωπική τους ικανότητα να ασκούν
τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α)-ζ).
4.
Οι ανταλλαγές δεδομένων και οι συναλλαγές φέρουν υποχρε
ωτικά ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της οδηγίας
1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1). Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν τη νομική
ισχύ και το παραδεκτό της ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμο
ποιείται στο SFC2014 ως αποδεικτικό στοιχείο στις δικαστικές
διαδικασίες.
Οι πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία μέσω του SFC2014
σέβονται την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών
δεδομένων των ιδιωτών και την προστασία του εμπορικού απορρή
του των νομικών προσώπων σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), την οδηγία
(1) Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για
ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12).
(2) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιω
τικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002,
σ. 37).

Άρθρο 5
Διαβίβαση δεδομένων μέσω του SFC2014
1.
Το SFC2014 είναι προσβάσιμο από τα κράτη μέλη και από
την Επιτροπή είτε άμεσα, μέσω διαδραστικής διεπαφής χρήστη (π.χ.
διαδικτυακή εφαρμογή), είτε μέσω τεχνικής διεπαφής που χρησιμο
ποιεί προκαθορισμένα πρωτόκολλα (π.χ. διαδικτυακές υπηρεσίες)
που επιτρέπουν τον αυτόματο συγχρονισμό και διαβίβαση δεδομέ
νων μεταξύ συστημάτων πληροφοριών των κρατών μελών και
SFC2014.
2.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής διαβίβασης της πληροφορίας από
το κράτος μέλος στην Επιτροπή και αντιστρόφως θεωρείται ως
ημερομηνία υποβολής του εν λόγω εγγράφου.
3.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δυσλειτουργίας του SFC2014 ή
αδυναμίας σύνδεσης με το SFC2014 που υπερβαίνει τη μία εργά
σιμη ημέρα κατά την τελευταία εβδομάδα πριν από την καθορι
σμένη προθεσμία για την υποβολή πληροφοριών ή κατά την
περίοδο από 23 ως 31 Δεκεμβρίου ή τις πέντε εργάσιμες ημέρες
σε άλλες περιόδους, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κράτους
μέλους και Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χαρτί με τη
χρήση των υποδειγμάτων ή των μορφοτύπων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
(3) Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας
2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδη
γίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 337
της 18.12.2009, σ.11)
(4) Οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προ
σώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της
23.11.1995, σ. 31).
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Όταν παύει να υπάρχει η δυσλειτουργία του συστήματος ηλεκτρο
νικής ανταλλαγής και όταν αποκαθίσταται η σύνδεση με το
SFC2014 ή αίρεται η αιτία ανωτέρας βίας, το ενδιαφερόμενο
μέρος εισάγει αμέσως και στο SFC2014 τις πληροφορίες που
έχει ήδη στείλει σε χαρτί.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, καλύπτο
νται οι ακόλουθες πτυχές της πολιτικής ασφάλειας ΤΟ, κατά περί
πτωση:

4.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η
ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου θεωρείται
ως ημερομηνία υποβολής του εν λόγω εγγράφου.

β) μέσα αποθήκευσης δεδομένων και έλεγχος πρόσβασης·

Άρθρο 6

γ) έλεγχος της καταχώρισης σε αρχείο·
δ) έλεγχος πρόσβασης και κωδικού αναγνώρισης·

Ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω του
SFC2014
1.
Η Επιτροπή καθιερώνει πολιτική ασφάλειας στον τομέα της
τεχνολογίας της πληροφορίας («πολιτική ασφάλειας ΤΠ του SFC»)
για το SFC2014, η οποία θα εφαρμόζεται στο προσωπικό που
χρησιμοποιεί το SFC2014, σύμφωνα με τους οικείους ενωσιακούς
κανόνες και ιδίως σύμφωνα με την απόφαση C(2006) 3602 (1) της
Επιτροπής και με τους κανόνες εφαρμογής της. Η Επιτροπή ορίζει
πρόσωπο ή πρόσωπα αρμόδια για τον σχεδιασμό, τη διατήρηση και
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας στο
SFC2014.
2.
Τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα,
πής, που έχουν λάβει δικαιώματα πρόσβασης στο
τους όρους που έχουν δημοσιευθεί στην πύλη
μέτρα που εφαρμόζονται από την Επιτροπή στο
ασφαλή διαβίβαση δεδομένων, ιδίως σε σχέση
τεχνικής διεπαφής που αναφέρεται στο άρθρο
του παρόντος κανονισμού.

α) υλική ασφάλεια·

εκτός της Επιτρο
SFC2014, τηρούν
SFC2014 και τα
SFC2014 για την
με τη χρήση της
5 παράγραφος 1

3.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εφαρμόζουν και εξασφαλίζουν
την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας που εκδίδονται για
την προστασία των δεδομένων που αποθήκευσαν και διαβίβασαν
μέσω του SFC2014.
4.
Τα κράτη μέλη υιοθετούν μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική
πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών που καλύπτει την πρόσβαση
στο SFC2014 και την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σ’ αυτό, ώστε
να τηρείται ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων ασφάλειας. Αυτή η
εθνική, περιφερειακή ή τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ μπορεί να
αφορά και άλλα έγγραφα ασφάλειας. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά
ώστε οι εν λόγω πολιτικές ασφάλειας ΤΠ να ισχύουν για όλες τις
αρχές που χρησιμοποιούν το SFC2014.
5.
Αυτή η εθνική, περιφερειακή ή τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ
περιλαμβάνει:
α) τις πτυχές ασφάλειας ΤΠ της εργασίας που επιτελούν το πρό
σωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των
δικαιωμάτων πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρά
γραφος 3 του παρόντος κανονισμού, όταν πρόκειται για εφαρ
μογή άμεσης χρήσης·
β) όταν πρόκειται για εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά συστήματα
πληροφορικής συνδεδεμένα με το SFC2014 μέσω τεχνικής διε
παφής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρό
ντος κανονισμού, τα μέτρα ασφάλειας χάρη στα οποία ευθυ
γραμμίζονται τα προαναφερόμενα συστήματα με τις απαιτήσεις
ασφάλειας του SFC2014.
(1) Απόφαση C(2006) 3602, της 16ης Αυγούστου 2006, για την ασφά
λεια των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

ε) παρακολούθηση·
στ) διασύνδεση με το SFC2014·
ζ) υποδομή επικοινωνιών·
η) διαχείριση ανθρώπινων πόρων πριν από την έναρξη απασχόλη
σης, στη διάρκεια της απασχόλησης και μετά τον τερματισμό
της απασχόλησης·
θ) διαχείριση περιστατικών.
6.
Αυτή η εθνική, περιφερειακή ή τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ
για το SFC2014 βασίζεται σε εκτίμηση επικινδυνότητας και τα
μέτρα που περιγράφονται σ’ αυτή την πολιτική ασφάλειας είναι
ανάλογα των κινδύνων που εντοπίζονται.
7.
Τα έγγραφα που παρουσιάζουν την εθνική, περιφερειακή ή
τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής
έπειτα από αίτημά της.
8.
Τα κράτη μέλη ορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως αρμόδια για τη συντήρηση και την
εξασφάλιση της εφαρμογής της εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής
πολιτικής ασφάλειας ΤΠ για το SFC2014. Το εν λόγω πρόσωπο ή
τα εν λόγω πρόσωπα ενεργούν ως σημεία επαφής με το πρόσωπο ή
τα πρόσωπα που ορίζει η Επιτροπή και αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
9.
Τόσο η πολιτικής ασφάλειας ΤΠ για το SFC2014 όσο και η
σχετική εθνική, περιφερειακή ή τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ επι
καιροποιούνται όταν σημειώνονται τεχνολογικές αλλαγές, όταν
εντοπίζονται νέες απειλές ή όταν συμβαίνουν άλλες σχετικές εξελί
ξεις. Επανεξετάζονται οπωσδήποτε κάθε χρόνο, ώστε να εξασφαλί
ζεται ότι εξακολουθούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(Εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1299/2013)
Άρθρο 7
Κατηγορίες παρέμβασης για τον στόχο της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας
Η ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης που αναφέρεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1299/2013 περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 8
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ονοματολογία για τις κατηγορίες παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
I. Παραγωγική επένδυση:
001

Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»)

002

Διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης σε μεγάλες επιχειρήσεις

003

Παραγωγική επένδυση σε μεγάλες επιχειρήσεις που συνδέεται με την οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα

004

Παραγωγική επένδυση που συνδέεται με τη συνεργασία μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών («ΤΠΕ»), για την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου και για την τόνωση της ζήτησης ΤΠΕ

II. Υποδομή για την παροχή βασικών υπηρεσιών και συναφών επενδύσεων:
Ενεργειακή υποδομή
005

Ηλεκτρισμός (αποθήκευση και μεταφορά)

006

Ηλεκτρισμός (αποθήκευση και μεταφορά· ΔΕΔ-Ε)

007

Φυσικό αέριο

008

Φυσικό αέριο (ΔΕΔ-Ε)

009

Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική

010

Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή

011

Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα

012

Άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας (συμπεριλαμβάνονται η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η θαλάσσια) και
ολοκλήρωση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (συμπεριλαμβάνονται οι υποδομές αποθήκευσης, οι υποδομές
παραγωγής ενέργειας αέριας μορφής από ηλεκτρικό ρεύμα και οι υποδομές παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες
πηγές)

013

Ανακαίνιση των δημόσιων υποδομών με σκοπό την ενεργειακή απόδοση, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης

014

Ανακαίνιση των κατοικιών με σκοπό την ενεργειακή απόδοση, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης

015

Έξυπνα συστήματα διανομής ενέργειας μεσαίας και χαμηλής τάσης (συμπεριλαμβάνονται τα έξυπνα δίκτυα και τα
συστήματα ΤΠΕ)

016

Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανση
Περιβαλλοντική υποδομή

017

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης, διαλογής, ανακύκλωσης)

018

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβάνονται μέτρα μηχανικής επεξεργασίας, θερμικής επεξεργασίας, αποτέ
φρωσης και υγειονομικής ταφής)
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019

Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων

020

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή άντλησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)

021

Διαχείριση υδάτων και συντήρηση του πόσιμου νερού (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών,
η υδροδότηση, τα ειδικά μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, τα συστήματα μέτρησης ανά περιοχή ή ανά
καταναλωτή, τα συστήματα χρέωσης και η μείωση των διαρροών)

022

Επεξεργασία υγρών λυμάτων

023

Περιβαλλοντικά μέτρα με σκοπό τη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (συμπεριλαμβάνονται η
επεξεργασία και η αποθήκευση μεθανίου και η λιπασματοποίηση)
Υποδομές μεταφορών

024

Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κεντρικό δίκτυο)

025

Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ συνολικό δίκτυο)

026

Άλλοι σιδηρόδρομοι

027

Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός

028

Κεντρικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και άλλων δρόμων ΔΕΔ-Μ (νέες κατασκευές)

029

Συνολικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και άλλων δρόμων ΔΕΔ-Μ (νέες κατασκευές)

030

Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέες κατασκευές)

031

Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέες κατασκευές)

032

Τοπικές οδοί πρόσβασης (νέες κατασκευές)

033

Ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών ΔΕΔ-Μ

034

Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών)

035

Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ)

036

Πολυτροπικές μεταφορές

037

Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ) (1)

038

Άλλοι αερολιμένες (1)

039

Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)

040

Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες

041

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (ΔΕΔ-Μ)

042

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακά και τοπικά)
Βιώσιμες μεταφορές

043

Υποδομή και προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών (συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός και το τροχαίο υλικό)
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Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβάνονται η θεσμοθέτηση της διαχείρισης της ζήτησης, τα συστήματα
διοδίων, τα πληροφορικά συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και ενημέρωσης)
Υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών

045

ΤΠΕ: Δίκτυο κορμού/οπισθόζευξης

046

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας (βρόχος πρόσβασης/τοπικός βρόχος· >/= 30 Mbps)

047

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας (βρόχος πρόσβασης/τοπικός βρόχος· >/= 100 Mbps)

048

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής ΤΠΕ/πόρων/εξοπλισμού πληροφορικής μεγάλης κλίμακας (συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρο
νική υποδομή, τα κέντρα δεδομένων και οι αισθητήρες· συμπεριλαμβάνονται επίσης όταν είναι ενσωματωμένα σε άλλη
υποδομή, όπως σε ερευνητικές εγκαταστάσεις, σε περιβαλλοντική και κοινωνική υποδομή)

III. Κοινωνική υποδομή, υποδομή υγείας, εκπαίδευσης και άλλη συναφής υποδομή
049

Εκπαιδευτική υποδομή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

050

Εκπαιδευτική υποδομή για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για την εκπαίδευση ενηλίκων

051

Εκπαιδευτική υποδομή για τη σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

052

Υποδομή εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας

053

Υποδομές στον τομέα της υγείας

054

Υποδομές στον τομέα της στέγασης

055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

IV. Ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού:
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
056

Επένδυση σε υποδομή, δυναμικότητα και εξοπλισμό σε ΜΜΕ που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας

057

Επένδυση σε υποδομή, δυναμικότητα και εξοπλισμό σε μεγάλες επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με δραστηριό
τητες έρευνας και καινοτομίας

058

Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (δημόσια)

059

Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (ιδιωτική, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών πάρκων)

060

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομέ
νης της δικτύωσης

061

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

062

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

063

Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και δίκτυα επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

064

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, της καινοτομίας διερ
γασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και της κοινωνικής καινοτομίας)
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Υποδομές έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία στο πλαίσιο επιχειρήσεων που επικεντρώ
νονται στην οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος
Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

066

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (περιλαμβάνονται υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων,
μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

067

Επιχειρηματική ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (περιλαμβάνεται η
στήριξη τεχνοβλαστών και παράγωγων επιχειρήσεων)

068

Έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε ΜΜΕ και μέτρα στήριξης

069

Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ

070

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε μεγάλες επιχειρήσεις

071

Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμη
λής έντασης άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος (συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη των εν
λόγω υπηρεσιών)

072

Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι)

073

Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

074

Ανάπτυξη και προβολή των στοιχείων που αποτελούν κεφάλαιο για τον τουρισμό στις ΜΜΕ

075

Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή για τις ΜΜΕ

076

Ανάπτυξη και προβολή των στοιχείων που αποτελούν κεφάλαιο για τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας
στις ΜΜΕ

077

Ανάπτυξη και προβολή των υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας στις ΜΜΕ ή για τις ΜΜΕ
Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) — τόνωση της ζήτησης, εφαρμογές και υπηρεσίες

078

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τα
μέτρα ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, τα μέτρα
εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη και η ηλεκτρονική δημοκρατία)

079

Πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβάνονται τα ανοιχτά δεδομένα του ηλεκτρονικού
πολιτισμού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό περιεχόμενο και ο ηλεκτρονικός τουρισμός)

080

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής ένταξης, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλε
κτρονικής παιδείας, ψηφιακός γραμματισμός

081

Λύσεις ΤΠΕ για το θέμα της υγιούς και ενεργού γήρανσης και υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας
(συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρονική περίθαλψη και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση)

082

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική
δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου
και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ
Περιβάλλον

083

Μέτρα για την ποιότητα του αέρα

084

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (IPPC)

085

Προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και «πράσινη» υποδομή

086

Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των τόπων του δικτύου Natura 2000
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087

Μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το
κλίμα, όπως είναι η διάβρωση, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι θύελλες και η ξηρασία· περιλαμβάνονται ενέργειες
ευαισθητοποίησης, πολιτική προστασία και συστήματα και υποδομές διαχείρισης καταστροφών

088

Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων που δεν σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος (π.χ. σεισμοί) και
κινδύνων από ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα)· περιλαμβάνονται ενέργειες ευαισθητοποί
ησης, πολιτική προστασία και συστήματα και υποδομές διαχείρισης καταστροφών

089

Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης

090

Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια για περιπάτους

091

Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών

092

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιας τουριστικής περιουσίας

093

Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών τουρισμού

094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς

095

Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς
Άλλα

096

Θεσμική ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών που συνδέονται με την εφαρμογή του
ΕΤΠΑ ή δράσεις υποστήριξης πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη θεσμική ικανότητα του ΕΚΤ

097

Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης υπό την αιγίδα τοπικών κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές

098

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αντιστάθμιση τυχόν πρόσθετου κόστους λόγω ελλιπούς προσβασιμότητας και εδαφικού
κατακερματισμού

099

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: ειδική δράση για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγο
ντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς

100

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους λόγω δυσκολιών που οφείλονται
στις κλιματικές συνθήκες και το ανάγλυφο του εδάφους

101

Σταυροειδής χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ (στήριξη σε δράσεις τύπου ΕΚΤ, απαραίτητες για την ικανοποι
ητική εφαρμογή του μέρους εκείνου της πράξης που εμπίπτει στο ΕΤΠΑ και συνδέεται άμεσα μ’ αυτό)

V. Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού:
102

Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες εργασία και ανενεργούς, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρονίως
ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών απασχόλησης και μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

103

Σταθερή και διαρκής ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδίως εκείνων που δεν απασχολούνται ούτε εκπαιδεύο
νται ούτε καταρτίζονται, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και
των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «εγγυήσεις για τη
νεολαία».

104

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και ίδρυση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

105

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση,
της εξέλιξης στη σταδιοδρομία, του συνδυασμού επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της προώθησης της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία

106

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή

107

Ενεργός και υγιής γήρανση
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Εκσυγχρονισμός των θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και βελτίωση της αντιστοίχισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων με ενέργειες
που ενισχύουν τη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, καθώς και με μηχανισμούς κινητικότητας
και με καλύτερη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και ενδιαφερόμενων φορέων

VI. Προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των διακρίσεων:
109

Ενεργητική ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργητικής
συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας

110

Κοινωνικοοικονομική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

111

Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

112

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

113

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές υπηρεσίες και της
κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση

114

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

VII. Επένδυση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου
μάθηση:
115

Περιορισμός και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών, μη
τυπικών και άτυπων μαθησιακών διαδρομών για την επανένταξη στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση

116

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, όπως επίσης και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια ή ισοδύ
ναμη εκπαίδευση με σκοπό την αύξηση των επιπέδων συμμετοχής σ’ αυτή τη βαθμίδα και των επιπέδων ολοκλήρωσής
της, ιδίως για τις μειονεκτικές ομάδες

117

Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, για όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε τυπικό, μη τυπικό και
άτυπο πλαίσιο, αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώ
θηση ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών, μεταξύ άλλων με επαγγελματικό προσανατολισμό και με επικύρωση των
ικανοτήτων που αποκτώνται

118

Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, ενίσχυση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και βελτίωση της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων, με μηχανισμούς πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών σε δεξιό
τητες, με την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και με την καθιέρωση και ανάπτυξη μαθησιακών συστημάτων
με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διπλών συστημάτων μάθησης και των συστημάτων μαθητείας

VIII. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και αποτελεσματική
δημόσια διοίκηση:
119

Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων υπηρε
σιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση των
κανονιστικών διατάξεων και τη χρηστή διακυβέρνηση

120

Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που προσφέρουν εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, κατάρτιση και
απασχόληση και εφαρμόζουν κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων μέσω τομεακών και εδαφικών συμφώνων με σκοπό
την κινητοποίηση για μεταρρυθμίσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

ΙΧ. Τεχνική Βοήθεια
121

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση

122

Αξιολόγηση και μελέτες

123

Πληροφόρηση και επικοινωνία

(1) Αφορούν μόνο επενδύσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία ή συνοδεύονται από επενδύσεις που απαιτούνται για τον
μετριασμό ή τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
2. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
01

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

02

Επιστρεπτέα επιχορήγηση

03

Στήριξη με τα χρηματοδοτικά μέσα: επιχειρηματικά κεφάλαια και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή ισοδύναμα

04

Στήριξη με τα χρηματοδοτικά μέσα: δανειοδότηση ή ισοδύναμα

05

Στήριξη με τα χρηματοδοτικά μέσα: εγγύηση ή ισοδύναμα

06

Στήριξη με τα χρηματοδοτικά μέσα: επιδότηση επιτοκίου, επιδότηση προμηθειών εγγύησης, τεχνική υποστήριξη ή
ισοδύναμα

07

Βραβείο

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3. ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
01

Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες με πληθυσμό > 50 000)

02

Μικρές αστικές περιοχές (μετρίως κατοικημένες με πληθυσμό > 5 000)

03

Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

04

Περιοχή μακροπεριφερειακής συνεργασίας

05

Συνεργασία μεταξύ τομέων του εθνικού ή περιφερειακού προγράμματος σε εθνικό πλαίσιο

06

Διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΚΤ

07

Άνευ αντικειμένου

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
01

Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση — Αστική

02

Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

03

Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση — Άλλη

04

Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

05

Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική/αγροτική ανάπτυξη

06

Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης υπό την αιγίδα τοπικών κοινοτήτων

07

Άνευ αντικειμένου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
5. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΤΠΑ και ταμείο συνοχής)
01

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας·

02

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

03

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

04

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

05

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων

06

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

07

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων στις υποδομές των βασικών δικτύων

08

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

09

Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των διακρίσεων

10

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και διά βίου μάθηση

11

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και αποτελεσματική δημόσια
διοίκηση

12

Άνευ αντικειμένου (Μόνο τεχνική βοήθεια)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
01

Γεωργία και δάση.

02

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

03

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

04

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

05

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών

06

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

07

Άλλες μη κατονομαζόμενες μεταποιητικές βιομηχανίες

08

Κατασκευές

09

Ορυχεία και λατομεία (συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης υλικών παραγωγής ενέργειας)

10

Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός, ζεστό νερό και κλιματισμός

11

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

12

Μεταφορές και αποθήκευση,
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13

Δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, δραστηριοτήτων ενημέρω
σης, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

14

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

15

Δραστηριότητες τουρισμού, παροχής υπηρεσιών στέγασης και εστίασης

16

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

17

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες

18

Δημόσια διοίκηση

19

Εκπαίδευση

20

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

21

Δραστηριότητες κοινωνικής εργασίας, υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες

22

Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος

23

Τέχνες, ψυχαγωγία, δημιουργικοί κλάδοι και αναψυχή

24

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
7. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (2)
Κωδικός

Γεωγραφική θέση
Κωδικός περιφέρειας ή περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένη ή ασκείται η δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στην
ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).

27.2.2014
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 185/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Φεβρουαρίου 2014
για τη διόρθωση της βουλγαρικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών
κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα
και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν
λόγω οδηγία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παρά
γωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (1), και ιδίως
το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)
σημείο ii), το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 6
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοι
χεία β) και γ), το άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το
άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία β), δ), ε), η) και θ), το άρθρο 15
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 17 παράγραφος 2, το
άρθρο 18 παράγραφος 3, το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχεία α),
β) και γ), το άρθρο 19 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο
20 παράγραφοι 10 και 11, το άρθρο 21 παράγραφοι 5 και 6, το
άρθρο 22 παράγραφος 3, το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο
27 στοιχεία α), β), γ) και ε) έως η), το άρθρο 27 δεύτερο εδάφιο,
το άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 3, το
άρθρο 40, το άρθρο 41 παράγραφος 3 πρώτο και τρίτο εδάφιο,
το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 3, το άρθρο 45 παρά
γραφος 4, το άρθρο 47 παράγραφος 2, το άρθρο 48 παράγραφος
2, το άρθρο 48 παράγραφος 7 στοιχείο α) και παράγραφος 8
στοιχείο α) και το άρθρο 48 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της
18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης

των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοι
νότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Υπάρχει ένα σφάλμα στη βουλγαρική έκδοση του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (3) το οποίο θα
πρέπει να διορθωθεί. Το κείμενο των λοιπών γλωσσικών
εκδόσεων δεν επηρεάζεται.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να
διορθωθεί ανάλογα.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σ’
αυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αφορά μόνο το κείμενο του κανονισμού στη βουλγαρική γλώσσα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.

(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.
(3) ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 186/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Φεβρουαρίου 2014
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 823/2012 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της
έγκρισης των δραστικών ουσιών ethoxysulfuron, oxadiargyl και warfarin
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(3)

Καθώς δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, κρίνεται σκόπιμο η ημε
ρομηνία λήξης να καθοριστεί το νωρίτερο δυνατό μετά την
αρχική ημερομηνία λήξης, που είχε προσδιοριστεί πριν από
την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 823/2012.

(4)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 823/2012 θα πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ειδικότερα το δεύτερο εδάφιο
του άρθρου 17,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 823/2012 της Επιτροπής (2) ανέ
βαλε τη λήξη της περιόδου έγκρισης για τις δραστικές
ουσίες ethoxysulfuron, oxadiargyl και warfarin, όπως ορί
ζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της
Επιτροπής (3), στις 31 Ιουλίου 2016, έτσι ώστε να δώσει τη
δυνατότητα στους αιτούντες να τηρήσουν την τριετή προθε
σμία για την υποβολή αίτησης ανανέωσης που απαιτείται
βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 823/2012
Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 823/2012 τροποποιείται ως
εξής:

α) Το σημείο 1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
(2)

Δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση ανανέωσης της έγκρισης για
τις δραστικές ουσίες ethoxysulfuron, oxadiargyl και warfa
rin εντός της τριετούς προθεσμίας υποβολής αίτησης ανα
νέωσης.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 823/2012 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου
2012, σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δρα
στικών ουσιών 2,4-DB, benzoic acid (βενζοϊκό οξύ), beta-cyfluthrin,
carfentrazone ethyl, Coniothyrium minitans ποικιλία CON/M/91-08
(DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrin, deltamethrin, dimethenamid-P,
ethofumesate, ethoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet,
flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron,
iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazide, mecoprop, meco
prop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargyl, oxasulfuron, pendi
methalin, picoxystrobin, propiconazole, propineb, propoxycarbazo
ne, propyzamide, pyraclostrobin, silthiofam, trifloxystrobin, warfarin
και zoxamide (ΕΕ L 250 της 15.9.2012, σ. 13).
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης
Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της
11.6.2011, σ. 1).

«1) 31 Ιουλίου 2016 όσον αφορά τις δραστικές ουσίες etho
fumesate (καταχώριση 29), imazamox (καταχώριση 41),
oxasulfuron (καταχώριση 42), foramsulfuron (καταχώριση
44), cyazofamid (καταχώριση 46), linuron (καταχώριση
51), pendimethalin (καταχώριση 53), trifloxystrobin (κα
ταχώριση 59), carfentrazone ethyl (καταχώριση 60), meso
trione (καταχώριση 61), fenamidone (καταχώριση 62) και
isoxaflutole (καταχώριση 63)·».

β) Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4):

«4) 31 Μαρτίου 2014 όσον αφορά τις δραστικές ουσίες: eth
oxysulfuron (καταχώριση 43), oxadiargyl (καταχώριση 45)
και warfarin (καταχώριση 120).».

27.2.2014
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 187/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Φεβρουαρίου 2014
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους
έγκρισης της δραστικής ουσίας μεθειοκάρβης
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η
Αρχή») με τη μορφή προσθήκης στο σχέδιο έκθεσης αξιολό
γησης στις 5 Απριλίου 2011.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
(5)

Η Επιτροπή συμβουλεύτηκε την Αρχή, η οποία εξέδωσε τη
γνώμη της σχετικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητας της
μεθειοκάρβης την 1η Ιουνίου 2012 (5). Το σχέδιο της έκθε
σης εκτίμησης, η προσθήκη και η γνώμη της Αρχής εξετά
στηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της
μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία
των ζώων και οριστικοποιήθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2013
με τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για τη
μεθειοκάρβη.

(6)

Η Επιτροπή εξέτασε τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέ
βαλε ο κοινοποιών και έκρινε ότι δεν ικανοποιούσαν την
απαίτηση για περαιτέρω στοιχεία επιβεβαίωσης.

(7)

Η Επιτροπή κάλεσε τον κοινοποιούντα να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του σχετικά με την έκθεση ανασκόπησης για
τη μεθειοκάρβη.

(8)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να
αποκλειστεί υψηλή επικινδυνότητα για τα πτηνά, τα θηλα
στικά και τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα, ακόμη και αν
επιβληθούν περαιτέρω μέτρα περιορισμού του κινδύνου.

(9)

Επιβεβαιώνεται ότι η δραστική ουσία μεθειοκάρβη θα πρέπει
να θεωρείται ότι έχει εγκριθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009. Για να αποτραπεί η έκθεση των πτηνών,
των θηλαστικών και των μη στοχευόμενων αρθροπόδων, είναι
σκόπιμο να περιοριστούν περαιτέρω οι χρήσεις της εν λόγω
δραστικής ουσίας και να απαγορευθεί η χρήση της ως μαλα
κιοκτόνου.

(10)

Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011
θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη για την
τροποποίηση ή την ανάκληση των αδειών για τα φυτοπρο
στατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία μεθειοκάρβη.

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγρα
φος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 78 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την οδηγία 2007/5/ΕΚ της Επιτροπής (2) περιελήφθη η
ουσία μεθειοκάρβη ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), υπό την προϋπό
θεση ότι τα οικεία κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κοινοποι
ών, κατόπιν αίτησης του οποίου η ουσία μεθειοκάρβη κατα
χωρίστηκε στο εν λόγω παράρτημα, παρέχει περαιτέρω επι
βεβαιωτικές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο για τα
πτηνά, τα θηλαστικά και τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα.

(2)

Οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και απαριθ
μούνται στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (4).

(3)

Ο κοινοποιών υπέβαλε στο κράτος μέλος εισηγητή, το Ηνω
μένο Βασίλειο, συμπληρωματικά στοιχεία με τη μορφή μελε
τών με σκοπό την επιβεβαίωση της εκτίμησης της επικινδυ
νότητας για τα πτηνά, τα θηλαστικά και τα μη στοχευόμενα
αρθρόποδα, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής
τους.

(4)

Το Ηνωμένο Βασίλειο αξιολόγησε τα συμπληρωματικά στοι
χεία που υπέβαλε ο κοινοποιών και υπέβαλε την αξιολόγησή
του στα άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) Οδηγία 2007/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2007, για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να κατα
χωριστούν οι ουσίες καπτάν, φολπέτ, φορμετανάτη και μεθειοκάρβη ως
δραστικές ουσίες (ΕΕ L 35 της 8.2.2007, σ. 11).
(3) Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά
με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230
της 19.8.1991, σ. 1).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης
Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της
11.6.2011, σ. 1).

(5) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων· συμπεράσματα σχε
τικά με την επιστημονική εξέταση της εκτίμησης της επικινδυνότητας
από φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσον αφορά τις επιβεβαιωτικές πλη
ροφορίες που υποβλήθηκαν για τη δραστική ουσία μεθειοκάρβη, EFSA
Journal 2012· 10(6): 2758 [14 σελ.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2758.
Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την
ουσία μεθειοκάρβη, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη
παραχωρούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος
θα πρέπει να λήγει το αργότερο 18 μήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 540/2011
Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011
τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
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Άρθρο 2
Μεταβατικά μέτρα
Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009,
τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, τις ισχύουσες άδειες
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία μεθει
οκάρβη ως δραστική ουσία έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2014.
Άρθρο 3
Περίοδος χάριτος
Τυχόν περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμ
φωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι
η συντομότερη δυνατή και εκπνέει το αργότερο στις 19 Σεπτεμβρίου
2015.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η στήλη «Ειδικοί όροι» της σειράς 148, Μεθειοκάρβη, στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
540/2011 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΜΕΡΟΣ Α
Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως απωθητικό κατά την επεξεργασία σπόρων και ως εντομοκτόνο.
ΜΕΡΟΣ Β
Κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μεθειοκάρβη, για χρήσεις
πλην της επεξεργασίας σπόρων αραβοσίτου, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια του άρθρου 4
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και εξασφαλίζουν την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων
και πληροφοριών πριν από τη χορήγηση σχετικής έγκρισης.
Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1107/2009, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για τη μεθειοκάρβη, και ιδίως
τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκε στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και
την υγεία των ζώων στις 29 Σεπτεμβρίου 2006.
Κατά τη συνολική αυτή αξιολόγηση τα κράτη μέλη:
— πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πτηνών, των θηλαστικών και των μη στοχευόμενων αρθρο
πόδων και να εξασφαλίζουν ότι οι όροι της έγκρισης περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα περιορισμού του κινδύνου,
— πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των χειριστών και των παρισταμένων και να εξασφαλίζουν ότι οι
όροι χρήσης προβλέπουν τη χρήση κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού προστασίας,
— πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση των καταναλωτών μέσω της τροφής.».

27.2.2014

27.2.2014
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Φεβρουαρίου 2014
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, 26 Φεβρουαρίου 2014.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

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

MA
TN
TR
ZZ

54,9
71,0
99,2
75,0

0707 00 05

EG
JO
MA
TR
ZZ

182,1
188,1
114,7
155,9
160,2

0709 91 00

EG
ZZ

72,9
72,9

0709 93 10

MA
TR
ZZ

29,5
103,8
66,7

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZA
ZZ

53,5
67,5
48,5
52,2
69,8
63,5
59,2

0805 20 10

IL
MA
TR
ZZ

133,5
91,9
110,6
112,0

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

IL
MA
PK
TR
US
ZZ

140,9
107,5
46,0
72,8
122,9
98,0

0805 50 10

EG
TR
ZZ

57,3
60,0
58,7

0808 10 80

CN
MK
US
ZZ

115,6
30,8
157,0
101,1

0808 30 90

AR
CL
CN
TR
US
ZA
ZZ

132,9
195,7
53,3
146,4
197,4
99,1
137,5

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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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και
στοιχείων του ευρώ και την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/3
(ΕΚΤ/2013/54)
(2014/106/ΕΕ)
διαγραφές ποιότητας της ΕΚΤ για την παραγωγή τραπεζο
γραμματίων ευρώ και πρώτων υλών τραπεζογραμματίων
ευρώ, πιστοποιούνται για την παραγωγή των εν λόγω τρα
πεζογραμματίων και υλών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 12.1, το άρθρο 16 και το άρθρο 34.3,

(4)

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 της Συνθήκης, η ΕΚΤ
εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2011/8, της 21ης Ιουνίου
2011, σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντι
κής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας για
την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ (4), προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι μόνο φορείς παραγωγής που πληρούν τις
ελάχιστες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τις προδιαγρα
φές υγείας και ασφάλειας της ΕΚΤ, πιστοποιούνται για τη
διενέργεια δραστηριοτήτων παραγωγής τραπεζογραμματίων
ευρώ.

(5)

Με βάση την εμπειρία της ΕΚΤ από την εφαρμογή των
αποφάσεων ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22 και ΕΚΤ/2011/8,
κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού ενι
αίου συστήματος πιστοποίησης για την πρόληψη ουσιαστι
κών και διαδικαστικών αποκλίσεων που ενδέχεται να ανακύ
ψουν κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων αποφάσεων,
όπως η δυσανάλογη διαφοροποίηση όσον αφορά την ισχύ
των πιστοποιήσεων, τις διαδικασίες και την ορολογία τους.

(6)

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων ζητημάτων και
προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των φορέων
παραγωγής, είναι απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή ένα
ενιαίο σύστημα πιστοποίησης, το οποίο θα: α) επιτρέπει
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των φορέων παραγωγής
με τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας, ποιότητας, περι
βάλλοντος και υγείας και ασφάλειας, όπως καθορίζονται
από την ΕΚΤ, β) αξιολογεί τη συμμόρφωση με τις εν λόγω
προδιαγραφές με βάση μια εναρμονισμένη διαδικασία επιθε
ώρησης, γ) προβλέπει κατάλληλα και ανάλογα είδη ποινών,
συμπεριλαμβανομένων χρηματικών ποινών, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, και δ)
διασφαλίζει ότι τα στοιχεία ασφαλείας του ευρώ θα παραδί
δονται μόνο σε ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυ
στήματος, με την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού συμ
βουλίου, άλλους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής και/ή
την ΕΚΤ.

(7)

Το εν λόγω νέο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να
περιστρέφεται γύρω από μια διαδικασία αξιολόγησης περισ
σότερων σταδίων, όπου ένας φορέας παραγωγής που ζητά
πιστοποίηση, θα αξιολογείται ως προς το αν συμμορφώνεται
πλήρως με όλες τις πτυχές των σχετικών προδιαγραφών
πιστοποίησης που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλί
ου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επιβολή κυρώσεων (1), και ιδίως
το άρθρο 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 128 παράγραφος 1 της Συνθήκης και το άρθρο
16 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρι
κών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφε
ξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») προβλέπουν ότι η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό
δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων
ευρώ μέσα στην Ένωση. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει
και την αρμοδιότητα λήψης μέτρων για τη διαφύλαξη του
κύρους των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών.

(2)

Η ΕΚΤ εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2008/3, της 15ης Μαΐου
2008, σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης ασφαλείας
των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ
όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια ευρώ (2), με την οποία
θεσπίζεται διαδικασία πιστοποίησης ασφαλείας βάσει της
οποίας βεβαιώνεται η συμμόρφωση των φορέων παραγωγής
με τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΚΤ για την
παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά των τρα
πεζογραμματίων ευρώ και επιμέρους στοιχείων τους, καθώς
επίσης και λοιπών συναφών υλικών και πληροφοριών που
χρήζουν προστασίας από άποψη ασφάλειας και των οποίων
η απώλεια, κλοπή ή δημοσίευση θα μπορούσε να προσβάλει
το κύρος των τραπεζογραμματίων ευρώ ή να διευκολύνει την
παραγωγή πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ ή επιμέρους
στοιχείων τους. Επίσης, με την απόφαση ΕΚΤ/2008/3 θεσπί
στηκαν διαδικασίες διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις εν
λόγω προδιαγραφές ασφαλείας σε συνεχή βάση.

(3)

Η ΕΚΤ εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2010/22, της 25ης
Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης
ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής τραπεζο
γραμματίων ευρώ (3), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
μόνο οι φορείς παραγωγής που πληρούν τις ελάχιστες προ

(1) ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.
(2) ΕΕ L 140 της 30.5.2008, σ. 26.
(3) ΕΕ L 330 της 15.12.2010, σ. 14.

(4) ΕΕ L 176 της 5.7.2011, σ. 52.
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Για να διευκολυνθεί η εν λόγω αξιολόγηση, συμπεριλαμβα
νομένης κάθε μεταγενέστερης αξιολόγησης της συμμόρφω
σης ενός πιστοποιημένου φορέα παραγωγής σε συνεχή βάση,
είναι απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή ένα εξορθολογισμένο
καθεστώς επιθεώρησης, το οποίο θα επιτρέπει στην ΕΚΤ να
εκτελεί επιτόπιες και μη επιτόπιες επιθεωρήσεις.
Προκειμένου να αποφευχθεί η ισχύουσα πολλαπλότητα
μεμονωμένων πιστοποιήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί η
χορήγηση ενιαίας προσωρινής πιστοποίησης, με δυνατότητα
μετατροπής της σε ενιαία πιστοποίηση, όταν ο σχετικός
φορέας παραγωγής αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του με
όλες τις προδιαγραφές πιστοποίησης, επίσης κατά τη διάρ
κεια της παραγωγής ύστερα από επίσημη παραγγελία πιστο
ποιημένου φορέα παραγωγής, της ΕΚΤ ή μιας ΕθνΚΤ σύμ
φωνα με την προσωρινή πιστοποίησή του.

(10)

Προκειμένου να διατηρηθεί η ευελιξία της διαδικασίας
πιστοποίησης, η ΕΚΤ θα πρέπει να έχει διακριτική ευχέρεια
ως προς το πώς να οργανώσει τα στάδια αξιολόγησης σε
σχέση με το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας προσωρινής
πιστοποίησης.

(11)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη διαχείριση στο
πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, η προσωρινή πιστο
ποίηση και η πιστοποίηση πρέπει να έχουν συνεχή ισχύ,
εκτός εάν προκύψει ότι ο φορέας παραγωγής δεν συμμορ
φώνεται με τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης. Για τον
ίδιο σκοπό, η ΕΚΤ πρέπει να είναι αρμόδια να μετατρέψει
μια προσωρινή πιστοποίηση σε πιστοποίηση, σε περίπτωση
που ο εν λόγω φορέας παραγωγής παρήγαγε στοιχεία ασφα
λείας του ευρώ και/ή στοιχεία του ευρώ ύστερα από επίσημη
παραγγελία της ΕΚΤ ή μιας ΕθνΚΤ για χρονικό διάστημα 36
αδιάλειπτων μηνών. Η ΕΚΤ θα έχει επίσης την αρμοδιότητα
να υποβαθμίσει μια πιστοποίηση σε προσωρινή πιστοποίηση
με δική της πρωτοβουλία, αν ο φορέας παραγωγής δεν
παρήγαγε στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και/ή στοιχεία του
ευρώ για χρονικό διάστημα 36 αδιάλειπτων μηνών.

(12)

Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22 και
ΕΚΤ/2011/8 πρέπει να καταργηθούν και να αντικαταστα
θούν από την παρούσα απόφαση. Προκειμένου να διασφαλι
στεί η ομαλή μετάβαση από τα ισχύοντα καθεστώτα πιστο
ποίησης σε ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης βάσει της
παρούσας απόφασης, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική
περίοδος ενός έτους από την έκδοσή της. Αυτό θα επιτρέψει
στους φορείς παραγωγής με μεμονωμένες πιστοποιήσεις
ασφαλείας, ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφά
λειας να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, προ
κειμένου να συμμορφωθούν με τις σχετικές προδιαγραφές
πιστοποίησης της παρούσας απόφασης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
1) ως «στοιχεία του ευρώ» νοούνται τα τραπεζογραμμάτια ευρώ,
τα εν μέρει εκτυπωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ και το χαρτί,
η μελάνη, το αλουμίνιο και το νήμα που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή εν μέρει εκτυπωμέ
νων τραπεζογραμματίων ευρώ·

27.2.2014

2) ως «δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ» νοείται η παραγωγή
στοιχείων του ευρώ·
3) ως «στοιχεία ασφαλείας του ευρώ» νοούνται τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στις ουσιαστικές προδιαγραφές ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των τραπεζογραμματίων ευρώ που: α)
βρίσκονται σε κυκλοφορία, β) δημιουργούνται, για να αντικα
ταστήσουν τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, ή γ) απο
σύρονται από την κυκλοφορία, μαζί με τα επιμέρους στοιχεία
αυτών και τις σχετικές πληροφορίες, η ασφάλεια των οποίων
είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί, καθώς η απώλεια, κλοπή ή μη
εξουσιοδοτημένη δημοσίευσή τους θα μπορούσε να προσβάλει
το κύρος των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών·
4) ως «δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ» νοείται οποιαδήποτε
εκ των ακόλουθων δραστηριοτήτων: προπαρασκευή, παραγωγή,
επεξεργασία, καταστροφή, αποθήκευση, εσωτερική μετακίνηση
εντός ορισμένης μονάδας παραγωγής ή μεταφορά στοιχείων
ασφαλείας του ευρώ·
5) ως «προπαρασκευή» νοείται η μετατροπή του βασικού σχεδίου
των υπό ανάπτυξη τραπεζογραμματίων ευρώ σε διαμορφωμένα
σχέδια, διαχωρισμό χρωμάτων, γράμμωση και εκτυπωτικές πλά
κες και η προετοιμασία των διαμορφωμένων σχεδίων και των
πρωτοτύπων για επιμέρους στοιχεία που προτείνονται στα εν
λόγω βασικά σχέδια·
6) ως «φορέας παραγωγής» νοείται κάθε φορέας που μετέχει ή
επιθυμεί να μετέχει σε ορισμένη δραστηριότητα ασφαλείας του
ευρώ και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ, πλην όσων
μετέχουν αποκλειστικά ή επιθυμούν να μετέχουν αποκλειστικά
στη μεταφορά στοιχείων ασφαλείας του ευρώ ή στην παροχή
εξειδικευμένων εγκαταστάσεων καταστροφής·
7) ως «μονάδα παραγωγής» νοείται κάθε εγκατάσταση την οποία
χρησιμοποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ορισμένος φορέας
παραγωγής για σκοπούς προπαρασκευής, παραγωγής, επεξερ
γασίας, καταστροφής και αποθήκευσης στοιχείων ασφαλείας
του ευρώ και/ή στοιχείων του ευρώ·
8) ως «προδιαγραφές πιστοποίησης» νοούνται οι ουσιαστικές προ
διαγραφές της ΕΚΤ, οι προδιαγραφές της διαδικασίας πιστοποί
ησης και εγκατάστασης, καθώς και οι διαρκείς υποχρεώσεις τις
οποίες προβλέπει η παρούσα απόφαση, με τις οποίες οφείλει
να συμμορφώνεται ορισμένος φορέας παραγωγής, προκειμένου
να λάβει ή να διατηρήσει την προσωρινή πιστοποίηση ή την
πιστοποίησή του·
9) ως «πιστοποιημένος φορέας παραγωγής» νοείται ο φορέας
παραγωγής που έχει προσωρινή πιστοποίηση ή πιστοποίηση·
10) ως «ουσιαστικές προδιαγραφές» νοούνται οι σχετικές προδια
γραφές ασφαλείας, ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και
ασφάλειας, όπως έχουν καθοριστεί χωριστά από την ΕΚΤ, με
τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ορισμένος φορέας παρα
γωγής, προκειμένου να εκτελεί δραστηριότητες ασφαλείας του
ευρώ και/ή δραστηριότητες στοιχείων του ευρώ·
11) ως «ρυθμίσεις» νοούνται τα μέτρα ασφαλείας, ποιότητας, περι
βάλλοντος ή υγείας και ασφάλειας που λαμβάνει ορισμένος
φορέας παραγωγής, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις σχε
τικές ουσιαστικές προδιαγραφές·
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12) ως «πιστοποιήσεις κατά το παλαιό καθεστώς» νοούνται οι ισχυ
ρές προσωρινές ή πλήρεις πιστοποιήσεις, ιδίως οι πιστοποιήσεις
ασφαλείας, ποιότητας, περιβάλλοντος ή υγείας και ασφάλειας
που χορηγήθηκαν από την ΕΚΤ σε ορισμένο φορέα παραγωγής,
προκειμένου να διεξάγει δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ
και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ σύμφωνα με τις απο
φάσεις ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22 και ΕΚΤ/2011/8·
13) ως «καταργούμενες αποφάσεις της ΕΚΤ περί πιστοποίησης»
νοούνται συνολικά οι αποφάσεις ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22
και ΕΚΤ/2011/8·
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22) ως «έλεγχος αποθέματος» νοείται η επίσκεψη από την ΕθνΚΤ
παραγγελίας σε ορισμένη πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής,
προκειμένου να αξιολογηθεί η ακρίβεια των αποθεμάτων στοι
χείων ασφαλείας του ευρώ που διαθέτει ο σχετικός φορέας
παραγωγής·
23) ως «έλεγχος σχετικά με την καταστροφή» νοείται η επίσκεψη
από την ΕθνΚΤ παραγγελίας σε ορισμένη πιστοποιημένη
μονάδα παραγωγής για την παρακολούθηση της καταστροφής
στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και τη διενέργεια ελέγχου απο
θέματος κατά την καταστροφή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ
σύμφωνα με το άρθρο 11·

14) ως «ΕθνΚΤ» νοείται η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους
με νόμισμα το ευρώ·
15) ως «μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος» νοείται η εθνική
κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με παρέκκλιση το οποίο έχει
εκπληρώσει τις προδιαγραφές για την υιοθέτηση του ευρώ και
σε σχέση με το οποίο έχει ληφθεί απόφαση για την κατάργηση
της παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2
της Συνθήκης·
16) ως «αρχή πιστοποίησης» νοείται η ανεξάρτητη αρχή πιστοποί
ησης που αξιολογεί τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περι
βάλλοντος ή υγείας και ασφάλειας των φορέων παραγωγής και
είναι εξουσιοδοτημένη να πιστοποιεί ότι οι τελευταίοι πληρούν
τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ISO 9001 ή ISO
14000 ή OHSAS 18000·
17) ως «εργάσιμη ημέρα» νοείται κάθε εργάσιμη για την ΕΚΤ ημέρα
από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των δημόσιων αργιών της
ΕΚΤ, όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της·
18) ως «επιθεώρηση» νοείται η διαδικασία πιστοποίησης η οποία
αποσκοπεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης ορισμένου
φορέα παραγωγής με τις προδιαγραφές πιστοποίησης και η
οποία έχει τη μορφή είτε επιτόπιας επιθεώρησης είτε μη επι
τόπιας επιθεώρησης και λήγει με την ολοκλήρωση της σχετικής
έκθεσης επιθεώρησης σχετικά με την έκβαση της εν λόγω
αξιολόγησης·
19) ως «επιτόπια επιθεώρηση» νοείται η επίσκεψη από ομάδα επι
θεώρησης της ΕΚΤ σε ορισμένη μονάδα παραγωγής, προκειμέ
νου να αξιολογηθεί εάν οι ρυθμίσεις που ισχύουν στην εν
λόγω μονάδα παραγωγής, συνάδουν με τις σχετικές προδια
γραφές πιστοποίησης·
20) ως «μη επιτόπια επιθεώρηση» νοείται η αξιολόγηση από την
ΕΚΤ των στοιχείων τεκμηρίωσης που ορισμένος φορέας παρα
γωγής υποβάλλει στο πλαίσιο της επιθεώρησης, η οποία λαμ
βάνει χώρα εκτός της μονάδας παραγωγής του, προκειμένου να
εξακριβωθεί εάν ο εν λόγω φορέας παραγωγής συμμορφώνεται
με τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης·
21) ως «ειδικοί έλεγχοι ασφαλείας ΕθνΚΤ» νοούνται οι έλεγχοι
αποθέματος, οι έλεγχοι σχετικά με την καταστροφή ή οι έλεγ
χοι σχετικά με τη μεταφορά από την ΕθνΚΤ παραγγελίας σε
ορισμένη πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής σε σχέση με την
επίσημη παραγγελία παραγωγής που δόθηκε σε ορισμένο
πιστοποιημένο φορέα παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 11·

24) ως «έλεγχος σχετικά με τη μεταφορά» νοείται η αξιολόγηση της
συμμόρφωσης σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά τρα
πεζογραμματίων ευρώ και/ή χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ
τις οποίες εφαρμόζει ορισμένος φορέας παραγωγής, με τις
σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας της μεταφοράς·
25) ως «παραγωγή» νοείται η παρασκευή στοιχείων ασφαλείας του
ευρώ ή στοιχείων του ευρώ σύμφωνα με ορισμένη επίσημη
παραγγελία από άλλο πιστοποιημένο φορέα παραγωγής,
ΕθνΚΤ ή την ΕΚΤ, πλην της παραγωγής για σκοπούς Ε & Α
και δοκιμαστικούς σκοπούς, όπου τα προϊόντα δεν προορίζο
νται για έκδοση, και πλην της παραγωγής που αφορά εσωτε
ρικά αποθέματα.
Άρθρο 2
Γενικές αρχές πιστοποίησης
1.
Ο φορέας παραγωγής μπορεί να διενεργεί δραστηριότητα
ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ σε
σχέση με ορισμένο στοιχείο ασφαλείας του ευρώ και/ή στοιχείο του
ευρώ μόνο στη μονάδα παραγωγής για την οποία η ΕΚΤ έχει
χορηγήσει πιστοποίηση ή προσωρινή πιστοποίηση.
2.
Εάν ο φορέας παραγωγής δεν έχει διεξαγάγει παραγωγή, η
ΕΚΤ μπορεί να του χορηγήσει προσωρινή πιστοποίηση για τη σχε
τική δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητα στοι
χείων του ευρώ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα
άρθρα 4, 5 και 6.
3.
Η προσωρινή πιστοποίηση μπορεί να μετατραπεί σε πιστοποί
ηση, εάν ο φορέας παραγωγής περάσει τις σχετικές επιθεωρήσεις
κατά την παραγωγή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το
άρθρο 7.
4.
Εάν ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής δεν έχει διεξαγάγει
παραγωγή για χρονικό διάστημα 36 αδιάλειπτων μηνών, η ΕΚΤ
μπορεί να μετατρέψει την πιστοποίησή του σε προσωρινή πιστοποί
ηση, όπως προβλέπει το άρθρο 8.
5.
Προκειμένου να λάβει και να διατηρήσει προσωρινή πιστοποί
ηση ή πιστοποίηση από την ΕΚΤ, ο φορέας παραγωγής πρέπει,
εκτός από τις προδιαγραφές τις οποίες προβλέπει η παρούσα από
φαση, να πληροί:
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α) τις σχετικές ουσιαστικές προδιαγραφές που είναι οι ελάχιστες
προδιαγραφές. Οι φορείς παραγωγής δύνανται να υιοθετούν
και να εφαρμόζουν αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας, ποι
ότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας·

δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητα στοιχείων
του ευρώ, υποβάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της
διαδικασίας χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης.

β) τις ακόλουθες προδιαγραφές εγκατάστασης:

2.

i) εάν δεν πρόκειται για εκτυπωτικό εργοστάσιο, η μονάδα
παραγωγής του είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών· ή
ii) εάν πρόκειται για εκτυπωτικό εργοστάσιο, η μονάδα παρα
γωγής του είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
6.
Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί, εφόσον αυτό δικαιολογείται
από τις περιστάσεις, να χορηγεί εξαίρεση από τις προδιαγραφές
εγκατάστασης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 στοιχείο β)
ως άνω. Όταν η εκτελεστική επιτροπή χορηγεί τέτοια εξαίρεση,
οφείλει να παρέχει σχετική αιτιολογία.
7.
Οι φορείς παραγωγής με προσωρινή πιστοποίηση ή πιστοποί
ηση νομιμοποιούνται εξίσου να συμμετέχουν σε διαδικασίες δημο
πράτησης.
8.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής μπορούν να παράγουν
και/ή να προμηθεύουν στοιχεία ασφαλείας του ευρώ, μόνο προκει
μένου να καλύψουν επίσημη παραγγελία ενός εκ των ακολούθων:
α) άλλου πιστοποιημένου φορέα παραγωγής που ζητεί τα στοιχεία
ασφαλείας του ευρώ για ίδια δραστηριότητα ασφαλείας του
ευρώ·
β) μιας ΕθνΚΤ·
γ) με την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, από
μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος· και
δ) της ΕΚΤ.
9.
Ο φορέας παραγωγής βαρύνεται με το σύνολο των εξόδων
και των συναφών ζημιών που απορρέουν από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης.

Στο εν λόγω αίτημα για κίνηση της διαδικασίας:

α) προσδιορίζονται η δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και η
δραστηριότητα στοιχείου(-ων) ασφαλείας του ευρώ και/ή στοι
χείων του ευρώ και το (τα) στοιχείο(-α) του ευρώ, καθώς και η
ακριβής διεύθυνση της μονάδας παραγωγής για την οποία υπο
βάλλεται το αίτημα χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης·
β) περιλαμβάνεται δήλωση του αιτούντος φορέα παραγωγής ότι θα
τηρεί την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου των ουσιαστικών
προδιαγραφών·
γ) περιλαμβάνεται έγγραφη δέσμευση ότι θα τηρεί κάθε εφαρμο
στέα διάταξη της παρούσας απόφασης.
3.
Εάν ο φορέας παραγωγής ζητεί να διεξάγει δραστηριότητα
στοιχείων του ευρώ, προσκομίζει στην ΕΚΤ αντίγραφα των πιστοποι
ητικών ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, τα οποία έχουν
εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης και βεβαιώνουν ότι ο
φορέας παραγωγής συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα στη
σχετική μονάδα παραγωγής για την προγραμματισμένη δραστηριό
τητα στοιχείων του ευρώ.
4.
Η ΕΚΤ αξιολογεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία τεκμηρίω
σης που προσκομίζει ο φορέας παραγωγής με το αίτημα για κίνηση
της διαδικασίας και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφο
ρίες ή διευκρινίσεις, όπου είναι απαραίτητο.
5.
Η ΕΚΤ μπορεί να απορρίψει το αίτημα για κίνηση της διαδι
κασίας, εάν αυτό παραμένει ελλιπές ύστερα από την απαίτηση της
ΕΚΤ για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις βάσει της
παραγράφου 4 ή εάν ο φορέας παραγωγής δεν συμμορφώνεται με
το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β).
Άρθρο 5

Άρθρο 3

Προκαταρκτική αξιολόγηση των ουσιαστικών προδιαγραφών

Αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής

1.
Αφού το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας γίνει δεκτό, η
ΕΚΤ παραδίδει στο φορέα παραγωγής αντίγραφο των σχετικών
ουσιαστικών προδιαγραφών. Επιπλέον, η ΕΚΤ παραδίδει στοιχεία
τεκμηρίωσης, στα οποία ο φορέας παραγωγής υποδεικνύει πώς οι
ρυθμίσεις του θα συνάδουν με τις σχετικές ουσιαστικές προδιαγρα
φές. Ο φορέας παραγωγής συμπληρώνει και επιστρέφει τα εν λόγω
στοιχεία τεκμηρίωσης, προκειμένου να διευκολύνει την ΕΚΤ να
προβεί σε προκαταρκτική αξιολόγηση ως προς το αν ο φορέας
παραγωγής μπορεί να συμμορφωθεί με τις σχετικές ουσιαστικές
προδιαγραφές.

1.
Η εκτελεστική επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει όλες τις
αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση των φορέων παραγωγής
βάσει των άρθρων 6, 16 έως 18 και 20.
2.
Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει τη μεταβίβαση
της αρμοδιότητας χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης βάσει του
άρθρου 6, σε ένα ή περισσότερα μέλη της.
ΤΜΗΜΑ II
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 4
Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης προσωρινής
πιστοποίησης
1.
Φορέας παραγωγής ο οποίος δεν έχει λάβει οποιαδήποτε
κατηγορία πιστοποίησης και ο οποίος επιθυμεί να διεξάγει ορισμένη

2.
Εάν ο φορέας παραγωγής ο οποίος ζητεί προσωρινή πιστο
ποίηση για δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ, υποχρεούται βάσει
της εθνικής νομοθεσίας να χρησιμοποιεί ειδικές εγκαταστάσεις κατα
στροφής και εφόσον δεν είναι δυνατό να τις διαθέτει στη μονάδα
παραγωγής, παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την ειδική
εγκατάσταση καταστροφής που προτίθεται να χρησιμοποιήσει,
καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με:
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Άρθρο 8

α) τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και εξηγήσεις ως
προς τους λόγους αδυναμίας τοποθέτησης εγκαταστάσεων κατα
στροφής στη μονάδα παραγωγής·

Μετατροπή της πιστοποίησης σε προσωρινή πιστοποίηση

β) την ειδική εγκατάσταση καταστροφής την οποία ο φορέας παρα
γωγής προτίθεται να χρησιμοποιήσει·

Η ΕΚΤ μπορεί να μετατρέψει την πιστοποίηση ορισμένου φορέα
παραγωγής σε προσωρινή πιστοποίηση, εάν ο τελευταίος δεν έχει
διεξαγάγει παραγωγή υπό επίσημη παραγγελία από την ΕΚΤ ή ορι
σμένη ΕθνΚΤ για χρονικό διάστημα 36 αδιάλειπτων μηνών.

γ) το (τα) στοιχείο(-α) ασφαλείας του ευρώ το (τα) οποίο(-α) ο
φορέας παραγωγής προτίθεται να καταστρέφει στη σχετική
ειδική εγκατάσταση καταστροφής·

ΤΜΗΜΑ III
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΚΤ

Άρθρο 9
δ) τις ρυθμίσεις ασφαλείας που προτείνονται για την προστασία
του (των) στοιχείου(-ων) ασφαλείας του ευρώ κατά τη διάρκεια
της συνολικής διαδικασίας μεταφοράς προς και από την εγκατά
σταση και καταστροφής στην εγκατάσταση.
3.
Η ΕΚΤ αξιολογεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία τεκμηρίω
σης που προσκομίζει ο φορέας παραγωγής και αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις. Η ΕΚΤ μπορεί να απορρίπτει κάθε
αίτημα χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης το οποίο παραμένει
ελλιπές ύστερα από την απαίτηση της ΕΚΤ για συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις ή το οποίο δεν συνάδει με το παρόν
άρθρο.
Άρθρο 6
Χορήγηση προσωρινής πιστοποίησης
1.
Η ΕΚΤ μπορεί να χορηγήσει σε φορέα παραγωγής προσωρινή
πιστοποίηση, εφόσον αυτός αποδείξει επιτυχώς πριν από την έναρξη
δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητας στοι
χείων του ευρώ ότι έχει θέσει τις διαδικασίες και την υποδομή που
είναι απαραίτητες, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις σχετικές
προδιαγραφές πιστοποίησης στη μονάδα παραγωγής.
2.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, η ΕΚΤ πραγματοποιεί επιθεωρήσεις,
προκειμένου να αξιολογήσει αν ο φορέας παραγωγής συμμορφώνε
ται με όλες τις προδιαγραφές πιστοποίησης.
3.
Ο φορέας παραγωγής που ζητεί προσωρινή πιστοποίηση για
προγραμματισμένη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ, πρώτα
ελέγχεται για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας.
Καμιά άλλη επιθεώρηση δεν ξεκινά, μέχρι ο φορέας παραγωγής
να περάσει επιτυχώς την επιθεώρηση ασφαλείας.

Επιθεωρήσεις
1.
Η ΕΚΤ αξιολογεί εάν ορισμένος φορέας παραγωγής συμμορ
φώνεται με τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης μέσω επιθεω
ρήσεων. Οι τελευταίες μπορεί να λάβουν τη μορφή επιτόπιων επι
θεωρήσεων και/ή μη επιτόπιων επιθεωρήσεων.

2.
Μη επιτόπια(-ες) επιθεώρηση(-εις) διεξάγεται(-ονται) σε σχέση
με κάθε στοιχείο τεκμηρίωσης το οποίο προσκομίζεται από ορι
σμένο φορέα παραγωγής και είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση
της συμμόρφωσής του με τις προδιαγραφές πιστοποίησης.

3.
Η (οι) επιτόπια(-ες) επιθεώρηση(-εις) αξιολογεί(-ούν) τη συμ
μόρφωση ορισμένου φορέα παραγωγής με τις σχετικές ουσιαστικές
προδιαγραφές στη μονάδα παραγωγής, ιδίως ως προς τις προδια
γραφές ασφαλείας και ποιότητας. Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει τη
διενέργεια τέτοιων επιτόπιων επιθεωρήσεων, όποτε το κρίνει απαραί
τητο αλλά τουλάχιστον κάθε 36 μήνες σε σχέση με τις ουσιαστικές
προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας για ορισμένη δραστηριό
τητα στοιχείων του ευρώ και/ή δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ.

4.
Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις σχετικά με τις ουσιαστικές προδια
γραφές ασφαλείας και ποιότητας μπορούν να ανακοινώνονται εκ
των προτέρων. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις ασφαλείας και ποιότητας
που έχουν ανακοινωθεί, ξεκινούν την ημερομηνία που έχει συμφω
νηθεί από κοινού μεταξύ του φορέα παραγωγής και της ΕΚΤ. Εφό
σον ο φορέας παραγωγής έχει ξεκινήσει τη διεξαγωγή ορισμένης
δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητας στοι
χείων του ευρώ, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις ασφαλείας και ποιότητας
μπορούν να μην ανακοινώνονται.

Μετατροπή της προσωρινής πιστοποίησης σε πιστοποίηση

5.
Το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
κατά την οποία ξεκινάει ορισμένη επιτόπια επιθεώρηση που έχει
ανακοινωθεί, η ΕΚΤ μπορεί να παρέχει στο φορέα παραγωγής στοι
χεία τεκμηρίωσης προ της επιτόπιας επιθεώρησης για συμπλήρωση.
Ο φορέας παραγωγής επιστρέφει τα εν λόγω στοιχεία τεκμηρίωσης
συμπληρωμένα τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει η επιτόπια
επιθεώρηση.

Η ΕΚΤ μπορεί να μετατρέψει την προσωρινή πιστοποίηση ορισμένου
φορέα παραγωγής σε πιστοποίηση, εφόσον ο τελευταίος περάσει
επιτυχώς τις σχετικές επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής
και αποδείξει με τον τρόπο αυτό ότι κατά την πραγματική διεξα
γωγή της σχετικής δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ και/ή δρα
στηριότητας στοιχείων του ευρώ έχει θέσει τις απαιτούμενες διαδι
κασίες και την υποδομή και συμμορφώνεται αποτελεσματικά με τις
σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης στη μονάδα παραγωγής.

6.
Αν ο φορέας παραγωγής υποχρεούται να χρησιμοποιεί ειδική
εγκατάσταση καταστροφής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η
ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης μπορεί να επισκεφτεί και την εν
λόγω εγκατάσταση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν οι προταθείσες
από τον φορέα παραγωγής ρυθμίσεις επαρκούν για την προστασία
της ακεραιότητας των σχετικών στοιχείων ασφαλείας του ευρώ.

Άρθρο 7
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Άρθρο 10
Επιστολή πορισμάτων και έκθεση επιθεώρησης
1.
Εάν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εντοπιστεί οποι
αδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές προδιαγραφές
πιστοποίησης, η ΕΚΤ αποστέλλει επιστολή πορισμάτων στο φορέα
παραγωγής προσδιορίζοντας την (τις) συγκεκριμένη(-ες) περίπτωση
(-εις) μη συμμόρφωσης, εντός των ακόλουθων χρονικών περιόδων:
α) 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία
ολοκληρώθηκε η σχετική επιτόπια επιθεώρηση·
β) 40 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από την ΕΚΤ όλων
των σχετικών στοιχείων τεκμηρίωσης σύμφωνα με ορισμένη μη
επιτόπια επιθεώρηση, ιδίως σε σχέση με τις διαρκείς υποχρεώσεις
τις οποίες προβλέπει το άρθρο 12·
γ) 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από την ΕΚΤ της
έκθεσης της ΕθνΚΤ, σε περίπτωση που έχουν διεξαχθεί ειδικοί
έλεγχοι ποιότητας από ορισμένη ΕθνΚΤ σύμφωνα με το
άρθρο 11.
2.
Ο φορέας παραγωγής οφείλει εντός 15 εργάσιμων ημερών
από την παραλαβή της επιστολής πορισμάτων να επικοινωνήσει
εγγράφως με την ΕΚΤ και να παραθέσει τις παρατηρήσεις του και
λεπτομέρειες για τις τυχόν ρυθμίσεις και βελτιώσεις στις οποίες
προτίθεται να προβεί σε σχέση με το περιεχόμενο της επιστολής
πορισμάτων.
3.
Η ΕΚΤ καταρτίζει σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης εντός 25
εργάσιμων ημερών από: α) την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εάν
δεν διαπιστώθηκε περίπτωση μη συμμόρφωσης· β) την παραλαβή
από την ΕΚΤ των έγγραφων παρατηρήσεων του φορέα παραγωγής
σχετικά με την επιστολή πορισμάτων· ή γ) την εκπνοή της προθε
σμίας υποβολής των εν λόγω παρατηρήσεων, εάν δεν παρελήφθησαν
παρατηρήσεις. Το εν λόγω σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης περι
λαμβάνει τα πορίσματα της επιθεώρησης και τις σχετικές παρατη
ρήσεις του φορέα παραγωγής. Το σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης
επιπλέον καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με τη συμμόρφωση
του φορέα παραγωγής με τις προδιαγραφές διαπίστευσης.
4.
Ο φορέας παραγωγής οφείλει εντός 15 εργάσιμων ημερών
από την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης επιθεώρησης να επι
κοινωνήσει εγγράφως με την ΕΚΤ, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις
του και λεπτομέρειες για τις τυχόν ρυθμίσεις και βελτιώσεις στις
οποίες προτίθεται να προβεί σε σχέση με το περιεχόμενο του σχε
δίου της έκθεσης επιθεώρησης. Μετά την παραλαβή των παρατηρή
σεων του φορέα παραγωγής ή την εκπνοή της προθεσμίας για την
υποβολή των εν λόγω παρατηρήσεων, η ΕΚΤ οριστικοποιεί το σχέ
διο της έκθεσης επιθεώρησης και το υποβάλει στο σχετικό φορέα
παραγωγής μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες.
5.
Συμπληρωματικές επιτόπιες επιθεωρήσεις μπορούν να διεξαχ
θούν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μετά την εφαρμογή των εν
λόγω ρυθμίσεων και βελτιώσεων ο φορέας παραγωγής συμμορφώ
νεται με τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης. Οι συμπληρωμα
τικές επιτόπιες επιθεωρήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν την ορι
στικοποίηση του σχεδίου της έκθεσης επιθεώρησης.
6.
Επί σημαντικών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις προδια
γραφές πιστοποίησης, οι οποίες απαιτούν την έκδοση επείγουσας
απόφασης της ΕΚΤ και οι οποίες θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί
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ότι δικαιολογούν την έκδοση απόφασης αναστολής σύμφωνα με το
άρθρο 17 ή απόφασης ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 18, η ΕΚΤ
μπορεί να αποφασίσει να συντομεύσει τη διαδικασία που περιγρά
φεται στις παραγράφους 1, 2 και 3, ενώ ο φορέας παραγωγής
υποβάλλει τις παρατηρήσεις του ως προς τη σχετική μη συμμόρ
φωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η ΕΚΤ παρέχει αιτιολόγηση
του επείγοντος.
7.
Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει την παράταση των προθεσμιών
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 11
Ειδικοί έλεγχοι ασφαλείας ΕθνΚΤ
1.
Κάθε ΕθνΚΤ που έχει δώσει επίσημη παραγγελία για την
παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ, μπορεί, σε σχέση με τις εν
λόγω παραγγελίες, να διενεργεί ελέγχους αποθέματος και ελέγχους
σχετικά με την καταστροφή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ στη
μονάδα παραγωγής στην οποία παράγονται τα τραπεζογραμμάτια
ευρώ ή σε κάθε άλλη μονάδα παραγωγής στην οποία παράγονται,
επεξεργάζονται, αποθηκεύονται ή καταστρέφονται συστατικά στοι
χεία των εν λόγω τραπεζογραμματίων ευρώ.
2.
Η ΕθνΚΤ που αναφέρεται στη παράγραφο 1, μπορεί επίσης να
διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη μεταφορά τραπεζογραμματίων
ευρώ και χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ.
3.
Η ΕθνΚΤ αποστέλλει έγγραφη έκθεση στην ΕΚΤ εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των ελέγχων, αν διαπιστω
θεί ότι ο φορέας παραγωγής παραβιάζει τους κανόνες μεταφοράς
των ουσιαστικών προδιαγραφών ή αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε από
κλιση κατά τη διάρκεια των ελέγχων αποθέματος και των ελέγχων
σχετικά με την καταστροφή.
4.
Η ΕΚΤ μπορεί να διορίσει ειδική ομάδα επιτόπιας επιθεώρη
σης ασφαλείας, προκειμένου να διενεργήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις
στη μονάδα παραγωγής για την επαλήθευση των παραβιάσεων ή
αποκλίσεων που διαπιστώθηκαν από την ΕθνΚΤ. Κάθε πόρισμα της
ΕΚΤ βάσει των συμπερασμάτων της επιθεώρησης της ειδικής ομάδας
επιθεώρησης ασφαλείας αναφέρεται σε έκθεση σύμφωνα με το
άρθρο 10.
ΤΜΗΜΑ IV
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Διαρκείς υποχρεώσεις των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής
1.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής προσκομίζουν στην
ΕΚΤ, αναφορικά με την οικεία μονάδα παραγωγής, αντίγραφο του
σχετικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος
3 κάθε φορά που αυτό ανανεώνεται ή τροποποιείται εντός τριών
μηνών από τη σχετική ημερομηνία ανανέωσης ή τροποποίησης.
2.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής ενημερώνουν αμέσως
την ΕΚΤ αν ορισμένο από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά έχει ανα
κληθεί.
3.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής ενημερώνουν αμέσως
και εγγράφως την ΕΚΤ σχετικά με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
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α) την έναρξη τυχόν διαδικασίας εκκαθάρισης ή εξυγίανσης του
φορέα παραγωγής ή άλλης ανάλογης διαδικασίας·

επίσημη παραγγελία παραγωγής και την προγραμματισμένη ημερο
μηνία έναρξης και λήξης της παραγωγής.

β) το διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου, διαχειριστή ή άλλου ανά
λογου προσώπου σε σχέση με τον φορέα παραγωγής·

9.
Οι φορείς παραγωγής με προσωρινή πιστοποίηση παρέχουν
στην ΕΚΤ πληροφορίες σχετικά με ζητήματα περιβάλλοντος, υγείας
και ασφάλειας, όπως απαιτείται από τις σχετικές ουσιαστικές προ
διαγραφές.

γ) κάθε πρόθεση υπεργολαβικής ανάθεσης ή συμμετοχής τρίτων
στη δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ ή στη δραστηριότητα
ασφαλείας του ευρώ για τις οποίες ο φορέας παραγωγής έχει
λάβει πιστοποίηση·
δ) κάθε μεταβολή στις ρυθμίσεις της μονάδας παραγωγής που
λαμβάνει χώρα μετά τη χορήγηση της πιστοποίησης και επηρε
άζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τις σχετικές
προδιαγραφές πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών
στις λεπτομέρειες κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α)
έως δ)·

10.
Εάν ορισμένος πιστοποιημένος φορέας παραγωγής είναι
εκτυπωτικό εργοστάσιο, μεριμνά για την πραγματοποίηση αναλύ
σεων των χημικών ουσιών σε έτοιμα τραπεζογραμμάτια ευρώ και
υποβάλλει στοιχεία στην ΕΚΤ σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγρα
φές περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας.
11.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής τηρούν την εμπιστευ
τικότητα των ουσιαστικών προδιαγραφών.
Άρθρο 13

ε) κάθε πρόθεση μεταβολής στον έλεγχο του πιστοποιημένου
φορέα παραγωγής ή μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
του·
στ) την πάροδο χρονικού διαστήματος 34 αδιάλειπτων μηνών από
την τελευταία παραγωγή του.
4.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής απαγορεύεται να μετα
βιβάζουν ή εκχωρούν τις πιστοποιήσεις τους σε τρίτους, συμπερι
λαμβανομένων των θυγατρικών τους και των συνδεδεμένων εταιρει
ών.
5.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής απαγορεύεται να μετα
φέρουν οποιοδήποτε μέρος της δραστηριότητας ασφαλείας του
ευρώ ή της δραστηριότητας στοιχείων του ευρώ ή οποιαδήποτε
στοιχεία ασφαλείας του ευρώ ή στοιχεία του ευρώ σε άλλη μονάδα
που ανήκει στην κυριότητα των φορέων παραγωγής, είναι μισθω
μένη ή βρίσκεται με άλλο τρόπο υπό τον έλεγχό τους, εκτός εάν
στην εν λόγω μονάδα έχει χορηγηθεί πιστοποίηση σύμφωνα με το
άρθρο 2 και η ΕΚΤ έχει δώσει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση
για τη μεταφορά.
6.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής απαγορεύεται να ανα
θέσουν ή να μεταβιβάσουν οποιοδήποτε μέρος της δραστηριότητας
ασφαλείας του ευρώ ή της δραστηριότητας στοιχείων του ευρώ ή
οποιαδήποτε στοιχεία ασφαλείας του ευρώ ή στοιχεία του ευρώ σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών τους και των συν
δεδεμένων εταιρειών, εκτός εάν στους εν λόγω τρίτους έχει χορη
γηθεί κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 2 και η ΕΚΤ
έχει δώσει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση για την ανάθεση ή
τη μεταβίβαση.
7.
Η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ απαιτείται,
προκειμένου ορισμένος φορέας παραγωγής να αναθέσει οποι
οδήποτε μέρος της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ ή της
δραστηριότητας στοιχείων του ευρώ σε άλλη μονάδα παραγωγής.
8.
Οι φορείς παραγωγής με προσωρινή πιστοποίηση ενημερώ
νουν αμελλητί την ΕΚΤ, όταν λαμβάνουν επίσημη παραγγελία παρα
γωγής από άλλους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής, ΕθνΚΤ ή
την ΕΚΤ, ώστε οι σχετικές επιθεωρήσεις να λάβουν χώρα το συντο
μότερο. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την

Διαρκείς υποχρεώσεις της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ ενημερώνει τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής για
τυχόν επικαιροποιήσεις ως προς τις ουσιαστικές προδιαγραφές
που αφορούν τη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή τη δρα
στηριότητα στοιχείων του ευρώ για την οποία έχουν λάβει πιστο
ποίηση ή προσωρινή πιστοποίηση.
ΤΜΗΜΑ V
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 14
Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
1.
Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες ορισμένου φορέα
παραγωγής συνιστά περίπτωση μη συμμόρφωσης:
α) η αδυναμία τήρησης των σχετικών προδιαγραφών πιστοποίησης·
β) η αδυναμία εφαρμογής βελτιώσεων, όπως έχει συμφωνηθεί με
την ΕΚΤ·
γ) η άρνηση παροχής άμεσης πρόσβασης στη μονάδα παραγωγής
σε ορισμένη ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης ή στο προσωπικό που
έχει οριστεί από την ΕθνΚΤ, για να διενεργήσει ελέγχους απο
θέματος, ελέγχους σχετικά με την καταστροφή ή ελέγχους σχε
τικά με τη μεταφορά·
δ) η υποβολή ψευδούς ή παραπλανητικής δήλωσης ή πλαστού
εγγράφου στην ΕΚΤ και, όπου προβλέπεται, σε ΕθνΚΤ, σύμφωνα
με οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που προβλέπει η παρούσα
απόφαση·
ε) η παραβίαση της υποχρέωσης να τηρεί την εμπιστευτικότητα του
περιεχομένου των ουσιαστικών προδιαγραφών.
2.
Κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές προδιαγρα
φές πιστοποίησης κοινοποιείται στον μη συμμορφούμενο φορέα
παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 ή με άλλο
τρόπο. Κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρέπει να αποκαθίσταται
εντός συμφωνημένου χρόνου. Ο εν λόγω χρόνος είναι ανάλογος της
βαρύτητας της μη συμμόρφωσης.
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3.
Ως σημαντική μη συμμόρφωση νοείται η περίπτωση η οποία
έχει ή είχε άμεσες και σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια
της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ και/ή άμεσες και σοβαρές
αρνητικές συνέπειες ως προς ζητήματα σχετικά με την ποιότητα, το
περιβάλλον ή την υγεία και ασφάλεια ορισμένης δραστηριότητας
στοιχείων του ευρώ.
4.
Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς τους φορείς παρα
γωγής, οι οποίες αποτελούν πρόταση για τη βελτίωση ορισμένης
ρύθμισης η οποία, πάντως, είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές
πιστοποίησης.
Άρθρο 15
Αποφάσεις της ΕΚΤ ως προς τη μη συμμόρφωση
1.
Η ΕΚΤ λαμβάνει οποιαδήποτε από τις αποφάσεις που αναφέ
ρονται στα άρθρα 16 έως 18 και 20 εγγράφως. Οι εν λόγω
αποφάσεις περιλαμβάνουν:
α) την περίπτωση μη συμμόρφωσης και τις παρατηρήσεις που υπέ
βαλε ο φορέας παραγωγής, όπου αυτό προβλέπεται·
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ποιότητας, περιβάλλοντος ή υγείας και ασφάλειας ορισμένης
δραστηριότητας στοιχείων του ευρώ·
β) περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κατ’ επανάληψη·
γ) αδυναμίας έγκαιρης και αποτελεσματικής επανόρθωσης οποι
ασδήποτε περίπτωσης μη συμμόρφωσης.
2.
Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές εξηγήσεις τις οποίες
παρέχει ο φορέας παραγωγής.
3.
Η προειδοποιητική απόφαση μπορεί ακόμη να ορίζει ότι αν η
μη συμμόρφωση δεν επανορθωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας,
έχουν εφαρμογή τα άρθρα 17 ή 18.
4.
Αν η ΕΚΤ κρίνει ότι η λήψη μόνο της προειδοποιητικής
απόφασης δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί δεδομένης της βαρύ
τητας της περίπτωσης μη συμμόρφωσης που έχει διαπιστωθεί, μπο
ρεί να λάβει απόφαση βάσει των άρθρων 17 ή 18.
Άρθρο 17

β) τη μονάδα παραγωγής, το στοιχείο ασφαλείας του ευρώ και/ή
στοιχείο του ευρώ και τη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ
και/ή τη δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ που αφορά η από
φαση·
γ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης·
δ) την προθεσμία επανόρθωσης της μη συμμόρφωσης, όπου αυτό
προβλέπεται·
ε) αιτιολογία της απόφασης.
2.
Σε κάθε περίπτωση που η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει των
άρθρων 16 έως 18 και 20, αυτή είναι ανάλογη της βαρύτητας της
μη συμμόρφωσης και του ιστορικού του φορέα παραγωγής σε
σχέση με τα περιστατικά και την επανόρθωση κάθε άλλης περίπτω
σης μη συμμόρφωσης.

Αναστολή όσον αφορά νέες παραγγελίες
1.
Η ΕΚΤ μπορεί να λάβει απόφαση αναστολής σε σχέση με
ορισμένο φορέα παραγωγής δυνάμει της οποίας ο τελευταίος μπο
ρεί να ολοκληρώσει κάθε παραγγελία παραγωγής που βρίσκεται σε
εξέλιξη αλλά δεν μπορεί να δεχθεί νέες παραγγελίες μέχρι την άρση
της απόφασης αναστολής. Απόφαση αναστολής μπορεί να ληφθεί
σε περίπτωση:
α) σημαντικής μη συμμόρφωσης με άμεσες και σοβαρές αρνητικές
συνέπειες στην ασφάλεια της δραστηριότητας ασφαλείας του
ευρώ αλλά εφόσον ο φορέας παραγωγής ήταν σε θέση να απο
δείξει ότι δεν έλαβε χώρα απώλεια ή κλοπή στοιχείων ασφαλείας
του ευρώ ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση πληροφοριών, που
θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα των στοιχείων
ασφαλείας του ευρώ·
β) αδυναμίας του φορέα παραγωγής να επανορθώσει τη μη συμ
μόρφωση που προσδιορίζεται στην προειδοποιητική απόφαση.

3.
Η ΕΚΤ μπορεί να ενημερώνει τις ΕθνΚΤ και όλους τους
πιστοποιημένους φορείς παραγωγής για κάθε απόφαση που λαμβά
νει βάσει του παρόντος άρθρου, το πεδίο εφαρμογής και τη διάρ
κειά της και, σε μια τέτοια περίπτωση, ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ ειδοποι
ούνται για τυχόν περαιτέρω μεταβολές όσον αφορά το καθεστώς
του φορέα παραγωγής.

2.
Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές εξηγήσεις τις οποίες
παρέχει ο φορέας παραγωγής.

Άρθρο 16

4.
Αν η ΕΚΤ κρίνει ότι η λήψη μόνο της απόφασης αναστολής
δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί δεδομένης της βαρύτητας της
περίπτωσης μη συμμόρφωσης που έχει διαπιστωθεί, μπορεί να λάβει
απόφαση ανάκλησης βάσει του άρθρου 18.

Προειδοποιητική απόφαση
1.
Η ΕΚΤ μπορεί να εκδώσει προειδοποιητική απόφαση σε σχέση
με ορισμένο πιστοποιημένο φορέα παραγωγής σε περίπτωση:
α) σημαντικής μη συμμόρφωσης σε σχέση με ζητήματα ασφαλείας
ορισμένης δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ ή ζητήματα

3.
Η απόφαση αναστολής μπορεί ακόμη να ορίζει ότι αν η μη
συμμόρφωση δεν επανορθωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, έχει
εφαρμογή το άρθρο 18.

5.
Η απόφαση αναστολής μπορεί να αρθεί μόνο αν όλες οι
σχετικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης έχουν επανορθωθεί και αξιο
λογηθεί από επιθεώρηση ως επανορθωμένες.

27.2.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 18
Ανάκληση της πιστοποίησης
1.

Η ΕΚΤ μπορεί να λάβει απόφαση ανάκλησης σε περίπτωση:

α) αδυναμίας του φορέα παραγωγής να συμμορφωθεί με απόφαση
αναστολής·
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5.
Η απόφαση ανάκλησης προσδιορίζει την ημερομηνία, μετά
την οποία ο φορέας παραγωγής μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση
για προσωρινή πιστοποίηση. Η εν λόγω ημερομηνία θα καθοριστεί
βάσει των περιστάσεων που οδήγησαν στην ανάκληση και είναι
τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ημερομηνία της απόφασης ανά
κλησης.
Άρθρο 19
Άμεση διακοπή της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ

β) αδυναμίας του φορέα παραγωγής να συμμορφωθεί με το άρθρο
19·

γ) μη συμμόρφωσης με την απαίτηση άμεσης ενημέρωσης της ΕΚΤ
σχετικά με τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12
παράγραφος 3 στοιχεία γ) έως στ)·

δ) αίτησης του πιστοποιημένου φορέα παραγωγής να μεταβιβάσει
το σύνολο ή μέρος της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ
και/ή της δραστηριότητας στοιχείων του ευρώ σε νέα μονάδα
παραγωγής. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ανάκλησης περι
λαμβάνει την παλιά μονάδα παραγωγής από την οποία μεταφέ
ρεται η σχετική δραστηριότητα·

ε) αίτησης του πιστοποιημένου φορέα παραγωγής να παραιτηθεί
από την προσωρινή πιστοποίηση ή την πιστοποίηση.

2.
Η ΕΚΤ μπορεί να λάβει απόφαση ανάκλησης, εάν εκτιμά ότι η
εν λόγω ανάκληση είναι ανάλογη με:

α) τη βαρύτητα της (των) περίπτωσης(-εων) μη συμμόρφωσης·

β) το μέγεθος της πραγματικής ή δυνητικής απώλειας, κλοπής ή
οποιασδήποτε επακόλουθης οικονομικής ζημίας ή ζημίας ως
προς τη φήμη λόγω μη εξουσιοδοτημένης δημοσίευσης πληρο
φοριών που σχετίζονται με στοιχεία ασφαλείας του ευρώ·

γ) την επάρκεια της ανταπόκρισης, την ικανότητα και τη δυνατό
τητα του φορέα παραγωγής να μετριάσει τη μη συμμόρφωση.

3.
Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές εξηγήσεις τις οποίες
παρέχει ο σχετικός φορέας παραγωγής.

4.
Όταν η κατοχή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ από το φορέα
παραγωγής μετά την ανάκληση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρω
μών, η ΕΚΤ μπορεί να απαιτήσει από τον φορέα παραγωγής να
λάβει μέτρα, όπως την προσκόμιση στην ΕΚΤ ή ορισμένη ΕθνΚΤ
συγκεκριμένων στοιχείων ασφαλείας του ευρώ ή την καταστροφή
τους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο φορέας παραγωγής δεν
κατέχει τέτοια στοιχεία ασφαλείας του ευρώ μετά την έναρξη ισχύος
της ανάκλησης.

1.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες εντοπίζεται σημα
ντική μη συμμόρφωση η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα
την απώλεια ή κλοπή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ ή τη μη
εξουσιοδοτημένη δημοσίευση πληροφοριών που θα μπορούσαν να
βλάψουν την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου
πληρωμών, εκτός αν ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα, η ομάδα
επιτόπιας επιθεώρησης μπορεί να ζητήσει από τον μη συμμορφού
μενο φορέα παραγωγής να διακόψει τη σχετική δραστηριότητα
ασφαλείας του ευρώ με άμεση ισχύ μέχρι την αποκατάσταση της
μη συμμόρφωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο φορέας παραγωγής
απαγορεύεται να επαναλάβει τη δραστηριότητά του χωρίς προηγού
μενη έγγραφη έγκριση της ΕΚΤ.
2.
Ο εν λόγω φορέας παραγωγής παρέχει στην ΕΚΤ πληροφορίες
σχετικά με κάθε άλλο φορέα παραγωγής ο οποίος ενδέχεται, ως
πελάτης ή προμηθευτής, να επηρεάζεται έμμεσα από τη δραστηριό
τητα ασφαλείας του ευρώ ή τη δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ
που διακόπηκε. Η ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης μπορεί επίσης να
ζητήσει από τον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής να λάβει τα
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 4, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι αυτός δεν κατέχει ειδικά στοιχεία ασφαλείας
του ευρώ τη χρονική περίοδο κατά την οποία έχει διακοπεί η
διαδικασία ασφαλείας του ευρώ.
3.
Αν η δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ ορισμένου φορέα
παραγωγής διακοπεί δυνάμει της παραγράφου 1, η ΕΚΤ ενημερώνει
τους τρίτους πιθανώς επηρεαζόμενους φορείς παραγωγής που ανα
φέρονται στην παράγραφο 2 και σε μια τέτοια περίπτωση ορίζει ότι
οι τρίτοι πιθανώς επηρεαζόμενοι φορείς παραγωγής θα ενημερω
θούν εάν υπάρξει μεταβολή στο καθεστώς του φορέα παραγωγής.
4.
Το συντομότερο δυνατό αφότου η ομάδα επιτόπιας επιθεώ
ρησης της ΕΚΤ ζητήσει τη διακοπή της δραστηριότητας ασφαλείας
του ευρώ και με την επιφύλαξη άλλων αποφάσεων που λαμβάνονται
βάσει των άρθρων 16 έως 18, η ΕΚΤ άμεσα αίρει την εν λόγω
διακοπή, αν μεταγενέστερη επιθεώρηση καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι η σχετική μη συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί.
Άρθρο 20
Οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων στις
ποσότητες τραπεζογραμματίων ευρώ ή χαρτιού
τραπεζογραμματίων
1.
Ορισμένος φορέας παραγωγής που διεξάγει παραγωγή χαρ
τιού τραπεζογραμματίων ευρώ ή τραπεζογραμματίων ευρώ, αναφέ
ρει στην ΕΚΤ, σύμφωνα με τις ουσιαστικές προδιαγραφές ασφαλεί
ας, κάθε απόκλιση στις ποσότητες χαρτιού τραπεζογραμματίων
ευρώ ή στις ποσότητες των εν μέρει ή πλήρως εκτυπωμένων τρα
πεζογραμματίων ευρώ η οποία εντοπίζεται κατά τη διάρκεια οποι
ασδήποτε δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ στην πιστοποιημένη
μονάδα παραγωγής του.
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2.
Αν ο εν λόγω φορέας παραγωγής εντοπίσει απόκλιση στην
ποσότητα του χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ ή στις ποσότητες
των εν μέρει ή πλήρως εκτυπωμένων τραπεζογραμματίων ευρώ κατά
τη διάρκεια δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ στη μονάδα παρα
γωγής του και παραλείψει να το αναφέρει σύμφωνα με τις ουσια
στικές προδιαγραφές ασφαλείας και η απόκλιση περιέλθει σε γνώση
της ΕΚΤ με άλλο τρόπο, η ΕΚΤ επιβάλει στο φορέα παραγωγής
χρηματική ποινή τουλάχιστον 50 000 ευρώ. Αν η ισοδύναμη ονο
μαστική αξία της απόκλισης υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ, η ΕΚΤ
επιβάλλει στο φορέα παραγωγής χρηματική ποινή στο ύψος της
ισοδύναμης ονομαστικής αξίας, με ανώτατο όριο ποινής τα
500 000 ευρώ.
3.
Αν ο φορέας παραγωγής αναφέρει στην ΕΚΤ απόκλιση στην
ποσότητα χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ ή στις ποσότητες των
εν μέρει ή πλήρως εκτυπωμένων τραπεζογραμματίων ευρώ η οποία
εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ
στην πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής αλλά στη συνέχεια παρα
λείψει να εντοπίσει και να αναφέρει στην ΕΚΤ την αιτία της από
κλισης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις ουσιαστι
κές προδιαγραφές ασφαλείας, η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή ελάχιστης
χρηματική ποινής ύψους 50 000 ευρώ. Αν η ισοδύναμη ονομα
στική αξία της απόκλισης υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ, η ΕΚΤ επι
βάλλει στο φορέα παραγωγής χρηματική ποινή στο ύψος της ισο
δύναμης ονομαστικής αξίας, με ανώτατο όριο ποινής τα
500 000 ευρώ.
4.
Αν ο φορέας παραγωγής παραλείπει να εντοπίσει απόκλιση
στην ποσότητα χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ ή εν μέρει ή
πλήρως εκτυπωμένων τραπεζογραμματίων ευρώ κατά τη διάρκεια
δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ στην πιστοποιημένη μονάδα
παραγωγής και η απόκλιση περιέλθει σε γνώση της ΕΚΤ με άλλο
τρόπο, η ΕΚΤ επιβάλλει στο φορέα παραγωγής χρηματική ποινή
τουλάχιστον 50 000 ευρώ. Αν η ισοδύναμη ονομαστική αξία της
διαφοράς υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ, η ΕΚΤ επιβάλλει στο φορέα
παραγωγής χρηματική ποινή στο ύψος της ισοδύναμης ονομαστικής
αξίας, με ανώτατο όριο ποινής τα 500 000 ευρώ.
5.
Η βαρύτητα της απόκλισης εξετάζεται σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση για το ύψος της χρηματικής
ποινής και πρέπει να δικαιολογεί χρηματική ποινή ανώτερη ή κατώ
τερη του ποσού των 50 000 ευρώ. Η βαρύτητα της απόκλισης
αποδεικνύεται από την ισοδύναμη ονομαστική αξία της σχετικής
απόκλισης. Οι χρηματικές ποινές σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαί
νουν τα 500 000 ευρώ.
6.
Οι αποφάσεις σχετικά με τις οικονομικές ποινές ακολουθούν
τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2532/98 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 της Ευρωπαϊ
κής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Σεπτεμβρίου 1999, σχετικά με
τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επιβολή
κυρώσεων (ΕΚΤ/1999/4) (1). Εκτός από τις χρηματικές ποινές, η
ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει την έκδοση προειδοποιητικής απόφασης
ή να ανακαλέσει ή να αναστείλει την προσωρινή πιστοποίηση ή την
πιστοποίηση.
Άρθρο 21
Διαδικασία ελέγχου
1.
Η ΕΚΤ εξετάζει κάθε αίτημα και πληροφορίες που παρέχονται
από τον φορέα παραγωγής σχετικά με την παρούσα απόφαση και
(1) ΕΕ L 264 της 12.10.1999, σ. 21.
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ενημερώνει τον φορέα παραγωγής εγγράφως σχετικά με την από
φασή της να κάνει δεκτό ή να απορρίψει το αίτημα ή την εγκυρό
τητα των πληροφοριών που έλαβε, εντός 50 εργάσιμων ημερών από
την παραλαβή:
α) του αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας, ή
β) οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων
που ζητήθηκαν από την ΕΚΤ.
2.

Σε περίπτωση που η ΕΚΤ αποφασίσει:

α) να απορρίψει αίτημα για κίνηση της διαδικασίας οποιασδήποτε
πιστοποίησης·
β) να αρνηθεί: i) τη χορήγηση οποιαδήποτε προσωρινής πιστοποί
ησης· ii) τη μετατροπή προσωρινής πιστοποίησης σε πιστοποί
ηση· ή iii) τη μετατροπή πιστοποίησης σε προσωρινή πιστοποί
ηση·
γ) να μετατρέψει πιστοποίηση κατά το παλαιό καθεστώς σε προ
σωρινή πιστοποίηση ή πιστοποίηση·
δ) βάσει των άρθρων 16 έως 19,
ο φορέας παραγωγής μπορεί, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, να υποβάλει στο διοικητικό
συμβούλιο εγγράφως αίτημα ελέγχου της απόφασης. Ο φορέας
παραγωγής αιτιολογεί το αίτημά του, περιλαμβάνοντας και κάθε
άλλη συμπληρωματική πληροφορία.
3.
Ο έλεγχος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το διοικητικό
συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της προσβαλλόμε
νης απόφασης, εάν ο φορέας παραγωγής το ζητήσει ρητά και
αιτιολογημένα με το αίτημα ελέγχου.
4.
Το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει την απόφαση υπό το φως
του αιτήματος του φορέα παραγωγής. Αν το διοικητικό συμβούλιο
κρίνει ότι η απόφαση παραβιάζει την παρούσα απόφαση, είτε δια
τάσσει την επανάληψη της κρινόμενης διαδικασίας είτε λαμβάνει
οριστική απόφαση. Διαφορετικά το αίτημα ελέγχου του φορέα
παραγωγής απορρίπτεται. Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται
στο φορέα παραγωγής εγγράφως εντός εξήντα εργάσιμων ημερών
από την παραλαβή του αιτήματος ελέγχου. Η απόφαση του διοι
κητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρει την αιτιολογία στην οποία
ερείδεται.
5.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκλειστική
δικαιοδοσία για κάθε διαφορά μεταξύ της ΕΚΤ και ορισμένου
φορέα παραγωγής σχετικά με την παρούσα απόφαση. Αν προβλέ
πεται διαδικασία ελέγχου βάσει της παραγράφου 2, ο φορέας παρα
γωγής αναμένει την απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τον έλεγχο,
προτού προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου. Οι προθεσμίες που
προβλέπει η Συνθήκη, ξεκινούν να τρέχουν από την παραλαβή
της απόφασης ελέγχου.

27.2.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, η διαδικασία
ελέγχου των αποφάσεων που αφορούν οικονομικές κυρώσεις βάσει
του άρθρου 20, διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προ
βλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 και τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2157/1999 (ΕΚΤ/1999/4).
Άρθρο 22
Μητρώο πιστοποίησης της ΕΚΤ
1.

Η ΕΚΤ τηρεί μητρώο πιστοποιήσεων, όπου:

α) περιλαμβάνεται κατάλογος όλων των φορέων παραγωγής οι
οποίοι έχουν λάβει προσωρινή πιστοποίηση ή πιστοποίηση·
β) αναφέρεται, σε σχέση με κάθε μονάδα παραγωγής, η διαδικασία
ασφαλείας του ευρώ και/ή η δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ,
τα στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και τα στοιχεία του ευρώ για τα
οποία έχει χορηγηθεί προσωρινή πιστοποίηση ή πιστοποίηση.
2.
Η ΕΚΤ θέτει τις πληροφορίες του μητρώου πιστοποίησης στη
διάθεση του συνόλου των ΕθνΚΤ, των μελλοντικών ΕθνΚΤ του
Ευρωσυστήματος και των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής. Η
ΕΚΤ ενημερώνει τακτικά το μητρώο πιστοποίησης σύμφωνα με τις
πληροφορίες που παρέχονται από τους πιστοποιημένους φορείς
παραγωγής και τις ΕθνΚΤ βάσει της παρούσας απόφασης. Προκει
μένου να ενημερώνει τακτικά το μητρώο πιστοποίησης, η ΕΚΤ μπο
ρεί να συλλέγει από τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής, τις
ΕθνΚΤ και μελλοντικές ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος περαιτέρω σχε
τικές πληροφορίες, τις οποίες η ΕΚΤ κρίνει αναγκαίες για τη δια
τήρηση της ακρίβειας και της ορθότητας των πληροφοριών του
μητρώου πιστοποίησης.
3.
Αν η ΕΚΤ λάβει απόφαση αναστολής βάσει του άρθρου 17,
καταγράφει το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια ισχύος του μέτρου
και κάθε μεταβολή στο καθεστώς του φορέα παραγωγής σχετικά με
την επωνυμία του, την επηρεαζόμενη μονάδα παραγωγής και τα
σχετικά στοιχεία ασφαλείας του ευρώ, τα στοιχεία του ευρώ, τη
δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και τη δραστηριότητα στοι
χείων του ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης
αναστολής.
4.
Αν η ΕΚΤ λάβει απόφαση ανάκλησης βάσει του άρθρου 18,
διαγράφει από το μητρώο πιστοποίησης την επωνυμία του φορέα
παραγωγής, τη μονάδα παραγωγής, το στοιχείο ασφαλείας του ευρώ
και τη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή το στοιχείο του
ευρώ και τη δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ, σύμφωνα με τους
όρους της σχετική απόφασης ανάκλησης.
ΤΜΗΜΑ VI
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Τροποποίηση
Το άρθρο 1 στοιχείο γ) της απόφασης ΕΚΤ/2008/3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«γ) ως “στοιχεία ασφαλείας του ευρώ” νοούνται τα στοιχεία που
αναφέρονται στους κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομέ
νων των τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία: α) βρίσκονται
σε κυκλοφορία, β) δημιουργούνται, για να αντικαταστήσουν
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τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, ή γ) αποσύρονται
από την κυκλοφορία, μαζί με τα επιμέρους στοιχεία αυτών
και τις σχετικές πληροφορίες, η ασφάλεια των οποίων είναι
αναγκαίο να διαφυλαχθεί, καθώς η απώλεια, κλοπή ή μη
εξουσιοδοτημένη δημοσίευσή τους θα μπορούσε να προσβά
λει το κύρος των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πλη
ρωμών·».
Άρθρο 24
Κατάργηση
Οι αποφάσεις ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22 και ΕΚΤ/2011/8 καταρ
γούνται από την ημερομηνία που προβλέπει το άρθρο 26 παρά
γραφος 3. Αναφορές στις αποφάσεις ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22
και ΕΚΤ/2011/8 νοούνται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Φορείς παραγωγής με πιστοποιήσεις κατά το παλαιό καθεστώς
έχουν δικαίωμα να διεξάγουν δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ
και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ μέχρι την ημερομηνία που
ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3.
2.
Δύο μήνες πριν από την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 26
παράγραφος 3 οι φορείς παραγωγής με πιστοποιήσεις κατά το
παλαιό καθεστώς ενημερώνουν την ΕΚΤ αν έχουν διεξαγάγει δρα
στηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητα στοιχείων του
ευρώ κατά τους προηγούμενους 36 μήνες.
3.
Οι πιστοποιήσεις κατά το παλαιό καθεστώς οι οποίες χορη
γήθηκαν βάσει των καταργούμενων αποφάσεων της ΕΚΤ, είτε μετα
τρέπονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 είτε λήγουν μετά
την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3, ανεξάρ
τητα από το εναπομείναν χρονικό διάστημα ισχύος ή το μόνιμο
καθεστώς τους.
4.
Σε περίπτωση φορέα παραγωγής με έγκυρες πιστοποιήσεις
ασφαλείας, ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας ο
οποίος παρήγαγε στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και/ή πρώτες ύλες
τραπεζογραμματίων ευρώ σύμφωνα με τις καταργούμενες αποφά
σεις πιστοποίησης της ΕΚΤ κατά τους τελευταίους 36 μήνες πριν
από την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3, οι εν
λόγω πιστοποιήσεις μετατρέπονται σε μία πιστοποίηση σύμφωνα με
το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης και τις σχετικές προδιαγραφές
πιστοποίησης.
5.
Σε περίπτωση φορέα παραγωγής με έγκυρες πιστοποιήσεις
ασφαλείας, ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας ο
οποίος δεν παρήγαγε στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και/ή πρώτες
ύλες τραπεζογραμματίων ευρώ σύμφωνα με τις καταργούμενες απο
φάσεις πιστοποίησης της ΕΚΤ κατά τους τελευταίους 36 μήνες πριν
από την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3, οι εν
λόγω πιστοποιήσεις μετατρέπονται σε μία προσωρινή πιστοποίηση
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και τις σχετικές
προδιαγραφές πιστοποίησης.
6.
Όλες οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει ή συνεχίζονται βάσει
των καταργούμενων αποφάσεων πιστοποίησης της ΕΚΤ σχετικά με
πιστοποιήσεις κατά το παλαιό καθεστώς, ιδίως:
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α) οι αρχικές ή συνεχιζόμενες επιθεωρήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμ
βανομένων των ελέγχων ποιότητας ή των προκαταρκτικών ελέγ
χων ποιότητας·
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2.
Τα άρθρα 23 και 25 εφαρμόζονται από την επομένη της
δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) η χορήγηση της (των) πιστοποίησης(-εων)·
γ) η έκδοση προειδοποιητικής απόφασης, απόφασης αναστολής ή
ανάκλησης πιστοποίησης(-εων)· ή
δ) ο έλεγχος των ενεργειών ή αποφάσεων κατά τα στοιχεία α) έως
γ),
οριστικοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργούμενων
αποφάσεων πιστοποίησης της ΕΚΤ για το χρονικό διάστημα μέχρι
την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3.
7.
Από την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ του 2016 οι
ΕθνΚΤ απαγορεύεται να επικυρώνουν εκτυπωμένα τραπεζογραμμά
τια ευρώ με χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα όρια αποδοχής που
αναφέρονται στις προδιαγραφές περιβάλλοντος και υγείας και
ασφάλειας.

3.
Οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας απόφασης αρχίζουν να
εφαρμόζονται 12 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής της στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 27
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους φορείς παραγωγής στοι
χείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ και τις ΕθνΚΤ,
εφόσον οι τελευταίες διεξάγουν ελέγχους αποθέματος, ελέγχους
σχετικά με την καταστροφή ή ελέγχους σχετικά με τη μεταφορά.

Φρανκφούρτη, 20 Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 26
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

Το EUR-Lex (http://new.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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