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I
(Νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 510/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που
προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ) αριθ. 614/2009
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 207
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου (3) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου (4) θα
πρέπει να προσαρμοστούν ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και ιδίως της εισαγωγής της
διάκρισης μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων. Χρειάζονται περαιτέρω προσαρμογές για τη
βελτίωση της σαφήνειας και της διαφάνειας των ισχυόντων κειμένων.

(2)

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το βασικό μέσο της κοινής γεωργικής πολιτικής («ΚΓΠ») την οποία προβλέπει η Συνθήκη
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ήταν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (5).

(3)

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ΚΓΠ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 αντικαταστάθηκε, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου
2014, από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Θα πρέπει να
προσαρμοστούν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ) αριθ. 614/2009 έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη ο προανα
φερόμενος κανονισμός, με σκοπό να διατηρηθεί η συνοχή του καθεστώτος συναλλαγών με τρίτες χώρες, αφενός για
γεωργικά προϊόντα και, αφετέρου, για εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

(4)

Ορισμένα γεωργικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τόσο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων όσο και
εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η λήψη μέτρων σχετικά με
την ΚΓΠ και την κοινή εμπορική πολιτική, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, αφενός, οι επιπτώσεις που έχουν οι
συναλλαγές των εν λόγω προϊόντων και εμπορευμάτων στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ και, αφετέρου,
ο τρόπος με τον οποίο τα μέτρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43 ΣΛΕΕ επηρεάζουν από οικονομική
άποψη αυτά τα προϊόντα και εμπορεύματα, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ του κόστους εφοδιασμού με
γεωργικά προϊόντα από την Ένωση και του κόστους εφοδιασμού από την παγκόσμια αγορά.

(5)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές καταστάσεις του γεωργικού τομέα και της βιομηχανίας τροφίμων στην
Ένωση, εφαρμόζεται διάκριση, στην Ένωση, μεταξύ γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 90.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που
εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 10).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, περί κοινού συστήματος εμπορίας για την αυγοαλβουμίνη και τη
γαλακτοαλβουμίνη (ΕΕ L 181 της 14.7.2009, σ. 8).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών
και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
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ΣΛΕΕ και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα. Δεν μπορεί να
εφαρμοστεί η ίδια διάκριση σε ορισμένες τρίτες χώρες με τις οποίες συνάπτει συμφωνίες η Ένωση. Επομένως, θα πρέπει
να υπάρξει πρόβλεψη για επέκταση των γενικών κανόνων που εφαρμόζονται στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που
δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω
παράρτημα, όταν υπάρχει διεθνής συμφωνία που προβλέπει εξομοίωση αυτών των δύο τύπων προϊόντων.
(6)

Όταν γίνεται μνεία στον παρόντα κανονισμό σε διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή εφαρμόζονται προσωρινά από
την Ένωση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, γίνεται αναφορά στο άρθρο 218 ΣΛΕΕ.

(7)

Για την πρόληψη ή την εξουδετέρωση των δυσμενών επιπτώσεων στην ενωσιακή αγορά και στην αποτελεσματικότητα της
ΚΓΠ λόγω εισαγωγών ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, όσον αφορά
τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων, να υπόκεινται στην καταβολή πρόσθετου δασμού, εφόσον πληρούνται ορισμένοι
όροι.

(8)

Η αυγοαλβουμίνη και η γαλακτοαλβουμίνη είναι μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρ
τημα I της ΣΛΕΕ. Για λόγους εναρμόνισης και απλούστευσης, το κοινό σύστημα εμπορίας για την αυγοαλβουμίνη και τη
γαλακτοαλβουμίνη που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 614/2009 θα πρέπει να ενταχθεί στο καθεστώς συναλλαγών
που ισχύει για ορισμένα προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Λόγω του γεγονότος ότι τα
αβγά μπορούν να αντικατασταθούν, σε μεγάλο βαθμό, από την αυγοαλβουμίνη και, σε ορισμένο βαθμό, από τη
γαλακτοαλβουμίνη, το καθεστώς συναλλαγών για την αυγοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη θα πρέπει να είναι
αντίστοιχο με εκείνο που ισχύει για τα αβγά.

(9)

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σχετικά με προτιμησιακά καθεστώτα συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) καθώς και άλλων αυτόνομων καθεστώτων
συναλλαγών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν οι βασικοί κανόνες που διέπουν το καθεστώς συναλλαγών
που ισχύει, για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και για εμπορεύματα εκτός παραρτήματος I τα οποία προκύπτουν από
τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθεί ο καθορισμός μειωμένων εισαγωγικών
δασμών και δασμολογικών ποσοστώσεων και η χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τους βασικούς
αυτούς κανόνες. Οι προαναφερόμενοι κανόνες και διατάξεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς στους
εισαγωγικούς δασμούς και τις εξαγωγικές επιδοτήσεις που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση
βάσει των συμφωνιών του ΠΟΕ και διμερών συμφωνιών.

(10)

Λόγω των στενών δεσμών μεταξύ της αγοράς αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης και της αγοράς αβγών, θα πρέπει
να παρέχεται η δυνατότητα απαίτησης άδειας εισαγωγής για εισαγωγές αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης και
αναστολής του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για την αυγοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη, εάν έχει
διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί η ενωσιακή αγορά των προϊόντων αυτών ή η ενωσιακή αγορά αβγών από το
καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για την αυγοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη. Θα πρέπει να υπάρχει η
δυνατότητα υπαγωγής της έκδοσης αδειών εισαγωγής αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης και της θέσης τους σε
ελεύθερη κυκλοφορία σε διαδικασία έκδοσης άδειας, εάν καλύπτονται ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά την καταγωγή,
την προέλευση, τη γνησιότητα και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

(11)

Με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος του εμπορίου και οι εξελίξεις στην αγορά, οι ανάγκες των αγορών
αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης και της αγοράς αβγών και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εισαγω
γών αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα
με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά κανόνες για την εισαγωγή αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης και τη θέση
τους σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εισαγωγής, κανόνες επί των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια εισαγωγής και τα νομικά της αποτελέσματα, τις περιπτώσεις όπου εφαρμό
ζεται όριο ανοχής όσον αφορά την υποχρέωση που αναφέρεται στην άδεια ποσότητας, κανόνες που προβλέπουν ότι η
έκδοση αδειών εισαγωγής ή η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϋποθέτει την προσκόμιση εγγράφου που έχει εκδοθεί από
τρίτη χώρα ή οντότητα και πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, την καταγωγή, την προέλευση, τη γνησιότητα και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων, κανόνες για τη μεταβίβαση των αδειών εισαγωγής ή τους περιορισμούς σε αυτήν τη
μεταβίβαση και τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής και τις περιπτώσεις που απαιτείται ή
δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης η οποία θα εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα εισάγονται εντός της περιόδου ισχύος της
άδειας.

(12)

Ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ παράγονται με τη χρήση
γεωργικών προϊόντων που διέπονται από την ΚΓΠ. Οι δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή των εν λόγω
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να καλύπτουν τη διαφορά μεταξύ των τιμών που διαπιστώνονται στην
παγκόσμια αγορά και των τιμών που παρατηρούνται στην ενωσιακή αγορά για τα γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποι
ούνται για την παραγωγή τους, διασφαλίζοντας, ταυτοχρόνως, την ανταγωνιστικότητα της οικείας μεταποιητικής βιομη
χανίας.

(13)

Στο πλαίσιο ορισμένων διεθνών συμφωνιών, παραχωρείται η μείωση ή η σταδιακή κατάργηση όσον αφορά τα γεωργικά
στοιχεία των εισαγωγικών δασμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, των πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη και το
αλεύρι και του δασμού κατ’ αξία, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να είναι
δυνατόν να καθορίζονται σε σχέση με τα γεωργικά στοιχεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο μη προτιμησιακών συναλ
λαγών.

(1) Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή
συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012,
σ. 1).
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(14)

Το γεωργικό στοιχείο του εισαγωγικού δασμού θα πρέπει να αντισταθμίζει τη διαφορά μεταξύ των τιμών για τα γεωργικά
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των εν λόγω μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά
και των αντίστοιχων τιμών στην ενωσιακή αγορά. Επομένως, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένας στενός δεσμός μεταξύ
του υπολογισμού του γεωργικού στοιχείου του εισαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται στα μεταποιημένα γεωργικά
προϊόντα και εκείνου που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα τα οποία εισάγονται σε αρχική μορφή.

(15)

Με σκοπό την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών που προβλέπουν μείωση ή σταδιακή κατάργηση των εισαγωγικών
δασμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα με βάση τα ειδικά γεωργικά προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή
θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου
εκείνων των ειδικών γεωργικών προϊόντων που θα θεωρηθούν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή μεταποιημένων
γεωργικών προϊόντων, τον καθορισμό των ισοδύναμων ποσοτήτων και των κανόνων μετατροπής άλλων γεωργικών προϊ
όντων σε ισοδύναμες ποσότητες των εν λόγω ειδικών γεωργικών προϊόντων που θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, τον
καθορισμό των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του μειωμένου γεωργικού στοιχείου και των μειωμένων
πρόσθετων δασμών και της μεθόδου υπολογισμού και τον καθορισμό των αμελητέων ποσοτήτων για τις οποίες ορίζονται
σε μηδέν τα μειωμένα γεωργικά στοιχεία και οι πρόσθετοι δασμοί στη ζάχαρη και το αλεύρι.

(16)

Είναι δυνατόν να παρασχεθούν δασμολογικές παραχωρήσεις για εισαγωγές απεριόριστων ποσοτήτων των εν λόγω εμπο
ρευμάτων ή για εισαγωγές περιορισμένων ποσοτήτων που εμπίπτουν σε δασμολογική ποσόστωση. Εάν, βάσει ορισμένων
διεθνών συμφωνιών, χορηγούνται δασμολογικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων, το άνοιγμα και η
διαχείριση των ποσοστώσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή. Για πρακτικούς λόγους, έχει ουσιαστική
σημασία η διαχείριση του μη γεωργικού μέρους των εισαγωγικών δασμών για εμπορεύματα για τα οποία έχουν συμφω
νηθεί δασμολογικές προτιμήσεις να υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τους κανόνες για τη διαχείριση του γεωργικού
στοιχείου.

(17)

Λόγω των στενών δεσμών μεταξύ της αγοράς αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης και της αγοράς αβγών, το άνοιγμα
και η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για την αυγοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη θα πρέπει να
πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και για τα αβγά, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Εάν
απαιτείται, η μέθοδος διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες εφοδιασμού της ενωσιακής αγοράς και
την ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας της και θα πρέπει να βασίζεται σε μεθόδους που χρησιμοποιούνταν κατά το
παρελθόν, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ.

(18)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στην αγορά και η ισότιμη μεταχείρισή τους, να
ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις εφοδιασμού της ενωσιακής αγοράς και να διαφυλαχθεί η ισορροπία της εν λόγω αγοράς,
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους
όρους που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης και τους κανόνες
σχετικά με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων στο πλαίσιο δασμολογικής ποσόστωσης, κατά τρόπον ώστε η συμμετοχή στη
δασμολογική ποσόστωση να εξαρτάται από την προσκόμιση σύστασης εγγύησης, και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τις
απαιτήσεις ή τους περιορισμούς που ισχύουν για τις δασμολογικές ποσοστώσεις.

(19)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που εξάγονται είναι δυνατόν να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά την
εισαγωγή σε τρίτη χώρα, εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί
από την Ένωση δυνάμει της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, σχετικά με κανόνες που υποχρεώνουν τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να
εκδίδουν, κατόπιν αιτήματος και κατάλληλων ελέγχων, έγγραφο που να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα
προϊόντα τα οποία, όταν εξάγονται, μπορούν να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα,
εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

(20)

Είναι πιθανό να μην μπορεί να καλυφθεί απολύτως, με ανταγωνιστικούς όρους, η ζήτηση των μεταποιητικών βιομηχανιών
για γεωργικές πρώτες ύλες από τις πρώτες ύλες της Ένωσης. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (1)
προβλέπει την αποδοχή των εν λόγω εμπορευμάτων υπό το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, με την επιφύλαξη
της πλήρωσης των οικονομικών προϋποθέσεων που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτρο
πής (2). Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 πρόκειται να αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), αλλά θα αρχίσει να ισχύει μόνον από την 1η Ιουνίου 2016. Είναι ως
εκ τούτου σκόπιμο να γίνεται αναφορά στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 στον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας
ιδίως υπόψη ότι, στο μέλλον, οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 πρέπει να θεωρούνται ως
παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Σε σαφώς καθορισμένες συνθήκες, θα πρέπει να θεωρείται ότι
πληρούνται οι οικονομικές προϋποθέσεις για την αποδοχή ορισμένων ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων υπό καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Οι εν λόγω ποσότητες θα πρέπει να καθορίζονται με βάση το ισοζύγιο εφοδιασμού. Η
ισότιμη πρόσβαση στις διαθέσιμες ποσότητες, η ισότιμη μεταχείριση των φορέων και η σαφήνεια θα πρέπει να εξα
σφαλίζονται με την εφαρμογή ενός συστήματος πιστοποιητικών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που θα εκδίδονται από
τα κράτη μέλη.

(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302
της 19.10.1992, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).
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(21)

Με σκοπό την εξασφάλιση συνετής και αποτελεσματικής διαχείρισης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή,
λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης στην ενωσιακή αγορά για τα οικεία βασικά προϊόντα και των αναγκών και των
πρακτικών των βιομηχανιών μεταποίησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με
το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τον κατάλογο εκείνων των γεωργικών προϊόντων για τα οποία μπορούν να εκδίδονται
πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή και τα νομικά τους αποτελέσματα, τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων μεταξύ οικονομικών φορέων και τους
κανόνες που είναι απαραίτητοι για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος πιστοποιητικών τελει
οποίησης προς επανεξαγωγή αναφορικά με τη γνησιότητα του πιστοποιητικού, τη μεταβίβασή του ή τους περιορισμούς
σχετικά με την εν λόγω μεταβίβαση.

(22)

Θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, εντός του ορίου που θέτουν οι
δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση έναντι του ΠΟΕ για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παρα
σκευή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ, ώστε να μη ζημιωθούν οι παραγωγοί αυτών των
εμπορευμάτων ενόψει των τιμών στις οποίες είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν τις προμήθειές τους, λόγω της ΚΓΠ. Οι
επιστροφές αυτές θα πρέπει να καλύπτουν μόνο τη διαφορά μεταξύ της τιμής ενός γεωργικού προϊόντος που διαπι
στώνεται στην ενωσιακή αγορά και της τιμής του στην παγκόσμια αγορά. Τα εν λόγω καθεστώτα θα πρέπει, επομένως, να
θεσπιστούν στο πλαίσιο των καθεστώτων συναλλαγών για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση
γεωργικών προϊόντων.

(23)

Ο κατάλογος εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για επιστροφές
κατά την εξαγωγή θα πρέπει να καταρτιστεί λαμβανομένου υπόψη του αντικτύπου της διαφοράς τιμών των γεωργικών
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τους μεταξύ ενωσιακής αγοράς και παγκόσμιας αγοράς και βάσει της
ανάγκης κάλυψης της διαφοράς πλήρως ή εν μέρει, ώστε να διευκολυνθεί η εξαγωγή των γεωργικών προϊόντων που
χρησιμοποιούνται στα εν λόγω μη υπαγόμενα στο παράρτημα I εμπορεύματα.

(24)

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι δεν χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή για εισαγόμενα εμπορεύματα, μη
υπαγόμενα στο παράρτημα I, που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, τα οποία επανεξάγονται ή εξάγονται έπειτα από
τελειοποίηση ή ενσωματώνονται σε άλλα εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I. Όσον αφορά τα εισαγόμενα
σιτηρά, ρύζι, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ή αβγά τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, είναι απαραίτητο να
εξασφαλιστεί ότι δεν χορηγείται επιστροφή όταν εξάγονται έπειτα από τελειοποίηση ή ενσωματώνονται σε μη υπαγόμενα
στο παράρτημα I εμπορεύματα.

(25)

Οι συντελεστές επιστροφής κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων τα οποία εξάγονται με μορφή εμπορευμάτων μη
υπαγομένων στο παράρτημα I θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες και τις πρακτικές ρυθμίσεις και
με την ίδια διαδικασία όπως και οι συντελεστές επιστροφής κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων τα οποία εξάγονται
σε αρχική μορφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του
Συμβουλίου (1).

(26)

Δεδομένης, αφενός, της στενής σχέσης μεταξύ εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I και γεωργικών προϊόντων
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αυτών των εκτός παραρτήματος I εμπορευμάτων και, αφετέρου, των διαφορών
μεταξύ αυτών των εμπορευμάτων και των προϊόντων, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η εφαρμογή των οριζόντιων
διατάξεων σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, οι οποίοι ορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,
για εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I.

(27)

Με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι ειδικές διαδικασίες παραγωγής και οι απαιτήσεις εμπορίας των μη υπαγομένων στο
παράρτημα I εμπορευμάτων στα οποία έχουν ενσωματωθεί ορισμένα γεωργικά προϊόντα, θα πρέπει να ανατεθεί στην
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά κανόνες σχετικά με τα χαρακτηρι
στικά των μη υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων που πρόκειται να εξαχθούν και των γεωργικών προϊόντων που
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους, τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ορισμένων γεωργικών
προϊόντων που εξάγονται έπειτα από μεταποίησή τους σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I, την απόδειξη της
σύστασης των εξαγόμενων εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I, την απαίτηση δήλωσης της χρήσης
ορισμένων εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων, την εξομοίωση γεωργικών προϊόντων με βασικά προϊόντα και τον καθορι
σμό της ποσότητας αναφοράς για καθένα από τα βασικά προϊόντα και την εφαρμογή των οριζόντιων κανόνων για τις
επιστροφές κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων μη υπαγόμενων στο παράρτημα I.

(28)

Η συμμόρφωση με τα εξαγωγικά όρια που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί ή εφαρμόζονται
προσωρινά από την Ένωση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τα πιστοποιητικά επιστροφών για τις
περιόδους αναφοράς που ορίζονται στις συμφωνίες, λαμβανομένου υπόψη του ετήσιου ποσού που προβλέπεται για τους
μικρούς εξαγωγείς.

(1) Κανονισμός (EE) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό
ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 346 της
20.12.2013, σ. 12).
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(29)

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να χορηγούνται εντός των ορίων του συνολικού διαθέσιμου ποσού, ανάλογα
με την ιδιαίτερη κατάσταση των συναλλαγών σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I. Το σύστημα των
πιστοποιητικών επιστροφής αναμένεται να διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείριση των ποσών των επιστροφών.

(30)

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιστροφών που εκδίδουν τα κράτη μέλη, να ισχύουν σε
όλη την επικράτεια της Ένωσης και, όσον αφορά την έκδοσή τους, να εξαρτάται από τη σύσταση εγγύησης η οποία θα
εξασφαλίζει ότι ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει αίτηση για επιστροφές. Θα πρέπει να διατυπωθούν κανόνες για τις
επιστροφές, βάσει του συστήματος προκαθορισμού των προς χορήγηση επιστροφών, για όλους τους ισχύοντες συντελε
στές επιστροφών, και κανόνες για τη σύσταση και αποδέσμευση των εγγυήσεων.

(31)

Για την παρακολούθηση της δαπάνης για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και για την εφαρμογή του συστήματος των
πιστοποιητικών επιστροφής, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290
ΣΛΕΕ, όσον αφορά κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά
επιστροφής, κανόνες σχετικά με τη μεταβίβασή τους ή περιορισμούς στην εν λόγω μεταβίβαση, τις περιπτώσεις και τις
καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού επιστροφής ή η σύσταση εγγύησης και το όριο
ανοχής εντός του οποίου δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής αίτησης για επιστροφή.

(32)

Όταν εξετάζεται ο αντίκτυπος στοχοθετημένων μέτρων σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη, γενικότερα, οι επιχειρήσεις που μεταποιούν γεωργικά προϊόντα και, ειδικότερα, η κατάσταση των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Λόγω των ειδικών αναγκών των μικρών εξαγωγέων, θα πρέπει να διατίθεται σ’ αυτούς
ένα συνολικό ποσό κάθε οικονομικό έτος, ενώ θα πρέπει να εξαιρούνται από την απαίτηση υποβολής πιστοποιητικών
επιστροφής βάσει του καθεστώτος επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(33)

Εάν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εκδοθούν μέτρα σχετικά με την εξαγωγή γεωργικού προϊόντος
και εάν η εξαγωγή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I με υψηλή περιεκτικότητα στο γεωργικό προϊόν είναι
πιθανό να εμποδίσει την επίτευξη του στόχου των εν λόγω μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την πρόβλεψη ισοδύναμων μέτρων που θα πρέπει να
ληφθούν για τις εξαγωγές των εν λόγω μη υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων, παράλληλα με την τήρηση τυχόν
υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες.

(34)

Βάσει ορισμένων διεθνών συμφωνιών, η Ένωση μπορεί να περιορίσει τους εισαγωγικούς δασμούς και τα ποσά που
καταβάλλονται για τις εξαγωγές με σκοπό να αντισταθμίσει, πλήρως ή εν μέρει, τις διαφορές τιμών στα γεωργικά
προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων ή στα μη υπαγόμενα στο
παράρτημα I εμπορεύματα που προαναφέρονται. Γι’ αυτά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και τα μη υπαγόμενα
στο παράρτημα I εμπορεύματα, είναι απαραίτητο να οριστεί ότι τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να καθορίζονται από κοινού
ως μέρος του συνολικού δασμού και θα πρέπει να αντισταθμίζουν τις διαφορές τιμών των γεωργικών προϊόντων που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μεταξύ, αφενός, της αγοράς της οικείας χώρας ή περιφέρειας και, αφετέρου, της αγοράς
της Ένωσης.

(35)

Επειδή μπορεί να έχει σημασία η σύσταση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και των μη υπαγόμενων στο
παράρτημα Ι εμπορευμάτων για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος συναλλαγών που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό,
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού της σύστασής τους με ποιοτική και ποσοτική ανάλυση.

(36)

Για την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που συνάπτει η Ένωση και για να εξασφαλίζεται διαφάνεια και συνέπεια με τις
τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1), θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση ορισμένων μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και των παραρτημάτων του για τους σκοπούς αυτούς.

(37)

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, όσον αφορά τα κράτη μέλη, να παρέχουν στην Επιτροπή και το ένα κράτος μέλος στο
άλλο τις απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και
μη υπαγόμενα στο παράρτημα I εμπορεύματα.

(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ
L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
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(38)

Για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των πληροφοριακών συστημάτων και η γνησιότητα και αναγνωσιμότητα των διαβι
βαζόμενων εγγράφων και των συναφών δεδομένων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων
σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τη φύση και το είδος των πληροφοριών που θα πρέπει να κοινοποιούνται,
τις κατηγορίες των προς επεξεργασία δεδομένων και τις μέγιστες περιόδους διατήρησης καθώς και τον σκοπό της
επεξεργασίας, τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες ή τα συστήματα πληροφοριών και τις συνθήκες δημοσίευσης
αυτών των πληροφοριών.

(39)

Εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και συγκεκριμένα η οδηγία
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(40)

Για την αποφυγή κάθε περιττής διοικητικής επιβάρυνσης τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των εθνικών αρχών, θα
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά τον
καθορισμό κατώτατου ορίου κάτω του οποίου δεν θα πρέπει να εισπράττεται ούτε να χορηγείται κάποιο ποσό για
εισαγωγικούς δασμούς, για πρόσθετους εισαγωγικούς δασμούς, για μειωμένους εισαγωγικούς δασμούς, για επιστροφές
κατά την εξαγωγή και για ποσά που θα πρέπει να εισπραχθούν ή να καταβληθούν ως αντιστάθμιση έναντι μιας τιμής που
καθορίστηκε από κοινού.

(41)

Δεδομένης της στενής σχέσης μεταξύ εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I και γεωργικών προϊόντων που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αυτών των εκτός παραρτήματος I εμπορευμάτων, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η
εφαρμογή, τηρουμένων των αναλογιών, των οριζόντιων διατάξεων όσον αφορά τις εγγυήσεις, τους ελέγχους, τις επαλη
θεύσεις, την εξέταση και τις κυρώσεις, οι οποίες ορίστηκαν και θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), για εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I.

(42)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή οριζόντιων κανόνων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σε άδειες
εισαγωγής και δασμολογικές ποσοστώσεις για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και σε επιστροφές κατά την εξαγωγή και
πιστοποιητικά εξαγωγής για εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά κανόνες για την προσαρμογή, όπου χρειάζεται,
των οριζόντιων διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις, τους ελέγχους, την επαλήθευση, την εξέταση και τις κυρώσεις, που
θεσπίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό.

(43)

Όταν εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η
Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της πριν από την έκδοση κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν καταρτίζει
και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση
των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(44)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το
καθεστώς εισαγωγών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την έκδοση μέτρων
για τον καθορισμό των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στα οποία θα πρέπει να επιβληθούν πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασμοί, με σκοπό την πρόληψη ή την εξουδετέρωση δυσμενών επιπτώσεων στην ενωσιακή αγορά, την έκδοση μέτρων για
την εφαρμογή αυτών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών όσον αφορά τις προθεσμίες για την απόδειξη της τιμής
εισαγωγής, την υποβολή αποδεικτικών εγγράφων και τον καθορισμό του επιπέδου των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών,
την έκδοση μέτρων για τον καθορισμό αντιπροσωπευτικών τιμών και ποσοτήτων ενεργοποίησης για τους πρόσθετους
εισαγωγικούς δασμούς, μέτρα σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της άδειας εισαγωγής για την αυγοαλβουμίνη και
τη γαλακτοαλβουμίνη, την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση και χρήση αυτών των αδειών εισαγωγής, για την περίοδο
ισχύος τους, τις διαδικασίες σύστασης της εγγύησης για τις εν λόγω άδειες και το ύψος της, την απόδειξη εκπλήρωσης
των απαιτήσεων για τη χρήση αυτών των αδειών, το επίπεδο ανοχής όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής
της ποσότητας που αναφέρεται στην άδεια εισαγωγής και την έκδοση αδειών αντικατάστασης και αντιγράφων αδειών
εισαγωγής, μέτρα για τον τρόπο μεταχείρισης των αδειών εισαγωγής από τα κράτη μέλη, καθώς και για την ανταλλαγή
των πληροφοριών που χρειάζονται για τη διαχείριση του συστήματος των αδειών εισαγωγής αυγοαλβουμίνης, συμπερι
λαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με την ειδική διοικητική συνδρομή μεταξύ κρατών μελών, τον υπολογισμό των
εισαγωγικών δασμών και τον ορισμό του επιπέδου των εισαγωγικών δασμών για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα κατά
την εφαρμογή διεθνών καθεστώτων συναλλαγών.

(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).
(3) Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
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(45)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το
καθεστώς εισαγωγών, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την έκδοση
μέτρων για τον καθορισμό συγκεκριμένων ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων που θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί στην
παραγωγή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων για σκοπούς μείωσης ή σταδιακής κατάργησης των εισαγωγικών δασμών
που εφαρμόζονται στις προτιμησιακές συναλλαγές και τον καθορισμό των κατάλληλων απαιτούμενων εγγράφων, των
ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων και της μεθόδου διαχείρισης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τις εισαγωγές
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και ορισμένων γεωργικών προϊόντων βάσει των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης,
την έκδοση μέτρων για τη διαχείριση αυτών των δασμολογικών ποσοστώσεων, διαδικασίες για την εφαρμογή ειδικών
διατάξεων οι οποίες ορίζονται σε διεθνείς συμφωνίες ή πράξεις για την έγκριση του καθεστώτος εισαγωγής ή εξαγωγής
ιδιαίτερα όσον αφορά τις εγγυήσεις που καλύπτουν τη φύση, την προέλευση και την καταγωγή του προϊόντος, ανα
γνώριση του εγγράφου που χρησιμοποιήθηκε για την εξακρίβωση αυτών των εγγυήσεων, την προσκόμιση εγγράφου που
εκδίδεται από την εξάγουσα χώρα και τον προορισμό και τη χρήση του προϊόντος, μέτρα για τον καθορισμό της περιόδου
ισχύος των αδειών εισαγωγής, τις διαδικασίες σύστασης εγγύησης και το ύψος της, τη χρήση των εν λόγω αδειών
εισαγωγής και, όταν κρίνεται σκόπιμο, τα ειδικά μέτρα ιδίως σχετικά με τις προϋποθέσεις υποβολής των αιτήσεων
εισαγωγής και χορήγησης έγκρισης στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης και τα κατάλληλα απαιτούμενα έγγραφα.

(46)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις
ρυθμίσεις για τις εισαγωγές και το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την έκδοση μέτρων για τη διαχείριση της διαδικασίας που εξασφαλίζουν
ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των διαθέσιμων ποσοτήτων εντός των δασμολογικών ποσοστώσεων και έκδοση μέτρων
ανακατανομής των ποσοτήτων δασμολογικών ποσοστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, μέτρα διασφάλισης κατά των
εισαγωγών στην Ένωση σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 260/2009 (1) και (ΕΚ) αριθ.
625/2009 (2), ή μέτρων διασφάλισης που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες, την έκδοση μέτρων σχετικά με την
ποσότητα γεωργικών προϊόντων για την οποία μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, την
έκδοση μέτρων για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποιητικών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή όσον φορά έγγραφα
και διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, την έκδοση
μέτρων για τη διαχείριση των πιστοποιητικών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή από τα κράτη μέλη και για τις διαδικασίες
διοικητικής συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών, την έκδοση μέτρων για τον περιορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες
μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, για την απόρριψη ποσοτήτων για τις οποίες έχει
υποβληθεί αίτηση σχετικά με τα πιστοποιητικά αυτά και για την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όταν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για μεγάλες ποσότητες, καθώς και την έκδοση μέτρων
για την αναστολή της χρήσης του καθεστώτος μεταποίησης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για την αυγοαλβουμίνη
και τη γαλακτοαλβουμίνη.

(47)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις
εξαγωγές, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την έκδοση μέτρων για την
εφαρμογή συντελεστών επιστροφής, για τον υπολογισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, για την εξομοίωση ορισμένων
προϊόντων με βασικά προϊόντα και για τον καθορισμό της ποσότητας αναφοράς των βασικών προϊόντων, για την υποβολή
αίτησης, την έκδοση και τη διαχείριση των πιστοποιητικών για την εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο
παράρτημα I προς ορισμένους προορισμούς, όταν αυτό προβλέπεται από διεθνή συμφωνία την οποία έχει συνάψει ή
προσωρινά εφαρμόσει η Ένωση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, και για τον τρόπο αντιμετώπισης της εξαφάνισης προϊόντων και της
απώλειας ποσοτήτων κατά τη διαδικασία παραγωγής και για τον τρόπο αντιμετώπισης των υποπροϊόντων.

(48)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις
εξαγωγές, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την έκδοση μέτρων
για τον καθορισμό των διαδικασιών δήλωσης και απόδειξης της σύστασης των εξαγόμενων, μη υπαγόμενων στο παράρ
τημα I εμπορευμάτων, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του συστήματος χορήγησης επιστροφών κατά την
εξαγωγή, την απλοποιημένη απόδειξη άφιξης στον προορισμό στην περίπτωση διαφοροποιημένων επιστροφών, την έκδοση
μέτρων για την εφαρμογή οριζόντιων διατάξεων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για την εξαγωγή εμπορευμάτων μη
υπαγομένων στο παράρτημα I, την έκδοση μέτρων για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποιητικών επιστροφής κατά
την εξαγωγή όσον αφορά την υποβολή, τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού
επιστροφής, τη μορφή, το περιεχόμενο και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού επιστροφής, τη διαδικασία κατάθεσης
αιτήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών επιστροφής και τη χρήση τους, τις διαδικασίες σύστασης εγγύησης και το ύψος
της, το όριο ανοχής για τα ποσά της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τα οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση και τα μέσα
απόδειξης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το πιστοποιητικό επιστροφής έχουν εκπληρωθεί.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών (ΕΕ L 84 της
31.3.2009, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 625/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ
L 185 της 17.7.2009, σ. 1).
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(49)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις
εξαγωγές και ορισμένες γενικές διατάξεις, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες
όσον αφορά την έκδοση μέτρων για την επεξεργασία των πιστοποιητικών επιστροφής από τα κράτη μέλη και η ανταλλαγή
πληροφοριών καθώς και η ειδική διοικητική συνδρομή μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιστροφής,
την έκδοση μέτρων για τον καθορισμό του συνολικού ποσού που κατανέμεται σε μικρούς εξαγωγείς και του ατομικού
κατώτατου ορίου για την απαλλαγή από την προσκόμιση πιστοποιητικών επιστροφής, μέτρα για την έκδοση των
πιστοποιητικών αντικατάστασης ή των αντιγράφων πιστοποιητικών επιστροφής, την έκδοση μέτρων για τον περιορισμό
των ποσών για τα οποία μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά επιστροφής, για την απόρριψη ποσών για τα οποία έχει
υποβληθεί αίτηση για τα εν λόγω πιστοποιητικά και για την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά
επιστροφής, όταν έχουν ζητηθεί ποσά που υπερβαίνουν τα διαθέσιμα ποσά που έχουν καθορισθεί επί τη βάσει των
υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, τον καθορισμό των απαραίτητων διαδικαστικών κανόνων και
τεχνικών κριτηρίων για την εφαρμογή άλλων μέτρων που αφορούν τις εξαγωγές, την έκδοση μέτρων για τον καθορισμό
του εφαρμοστέου δασμού σε περίπτωση άμεσης αντιστάθμισης στο πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών και τα συναφή
ποσά που πρέπει να καταβληθούν για τις εξαγωγές στην ενδιαφερόμενη χώρα ή περιοχή, την έκδοση μέτρων που
εξασφαλίζουν ότι τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δηλώνονται για εξαγωγή στο πλαίσιο προτιμησιακής εμπορικής
συμφωνίας δεν εξάγονται στην πραγματικότητα υπό μη προτιμησιακό καθεστώς ή αντιστρόφως, την έκδοση μέτρων
σχετικά με τις μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και των μη
υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων, την έκδοση των απαραίτητων τεχνικών διατάξεων για την ταυτοποίησή
τους και τη θέσπιση διαδικασιών για σκοπούς ταξινόμησής τους στη συνδυασμένη ονοματολογία.

(50)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις
εξαγωγές και ορισμένες γενικές διατάξεις, θα πρέπει επίσης να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες
όσον αφορά την έκδοση μέτρων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Επιτροπής και των
κρατών μελών για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους κοινοποίησης, τους κανόνες για τις προς
κοινοποίηση πληροφορίες, τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προς κοινοποίηση πληροφοριών, το περιεχόμενο, τη
μορφή, τη χρονική στιγμή, τη συχνότητα και τις προθεσμίες των κοινοποιήσεων και τις ρυθμίσεις για τη διαβίβαση ή
τη διάθεση πληροφοριών και εγγράφων με την επιφύλαξη των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του
έννομου συμφέροντος των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηματικού τους απορρήτου και μέτρα για την
εφαρμογή οριζοντίων διατάξεων για τις εγγυήσεις, τους ελέγχους, τις επαληθεύσεις, την εξέταση και τις κυρώσεις που
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 στις άδειες εισαγωγής και τις δασμολογικές ποσοστώσεις
για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και πιστοποιητικά εξαγωγής εμπορευμάτων
μη υπαγομένων στο παράρτημα I.

(51)

Δεδομένης της ειδικής τους φύσης, οι εκτελεστικές πράξεις σχετικά με μέτρα για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών
τιμών και των ποσοτήτων ενεργοποίησης για την εφαρμογή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών και για το ύψος των
εισαγωγικών δασμών, βάσει των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης, μέτρα για τον περιορισμό των ποσοτήτων για τις
οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και πιστοποιητικά επιστροφής, για την
απόρριψη ποσοτήτων για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση σε σχέση με τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και για την
αναστολή της υποβολής αιτήσεων για τα εν λόγω πιστοποιητικά και μέτρα για τη διαχείριση της διαδικασίας που
εξασφαλίζουν ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των διαθέσιμων ποσοτήτων εντός των δασμολογικών ποσοστώσεων και
την ανακατανομή των ποσοτήτων δασμολογικών ποσοστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν θα πρέπει να εκδίδονται
χωρίς να εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
Όλες οι άλλες εκτελεστικές πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(52)

Για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 θα πρέπει να
εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις αφορούν την ΚΓΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του εν λόγω κανονισμού.

(53)

Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση
εφαρμογή, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν μέτρα διασφάλισης κατά των εισαγωγών μεταποιημένων
γεωργικών προϊόντων στην Ένωση ή διατάραξη ή πιθανή διατάραξη της ενωσιακής αγοράς που επιτάσσει αναστολή της
χρήσης του καθεστώτος μεταποίησης και τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για την αυγοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλ
βουμίνη.

(54)

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι απαραίτητο και ενδεδειγμένο για την επίτευξη των στόχων του παρόντος
κανονισμού να οριστεί το καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιω
κόμενων στόχων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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(55)

Για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει παραρτήματα που να
περιέχουν όλα τα παρακάτω: κατάλογο των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ο οποίος αντικαθιστά το παράρτημα II
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009, κατάλογο εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I, ο οποίος αντικαθιστά
το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 578/2010 της Επιτροπής (1) και το παράρτημα XX του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 κατάλογο των βασικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή εμπορευμάτων μη
υπαγομένων στο παράρτημα I, ο οποίος αντικαθιστά το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 578/2010 κατάλογο
των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στα οποία μπορεί να επιβληθεί πρόσθετος εισαγωγικός δασμός ο οποίος
αντικαθιστά το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και κατάλογο των γεωργικών προϊόντων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ο οποίος αντικαθιστά το παράρτημα I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009.

(56)

Επομένως, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ) αριθ. 614/2009 θα πρέπει να καταργηθούν.

(57)

Δεδομένου του γεγονότος ότι, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έχει εξασφαλισθεί η απαραίτητη
συνοχή μέσω της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 230 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση της
δέσμης των κανονισμών για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, παράλληλα με την τήρηση της ασφάλειας δικαίου και τις θεμιτές
προσδοκίες του οικονομικού φορέα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός ορίζει το καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζεται στις εισαγωγές μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και
στις εξαγωγές εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I και γεωργικών προϊόντων που ενσωματώνονται στα εν λόγω μη
υπαγόμενα στο παράρτημα I εμπορεύματα.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από διεθνή συμφωνία η οποία
έχει συναφθεί ή εφαρμόζεται προσωρινά από την Ένωση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και προβλέπει ότι τα εν λόγω προϊόντα
εξομοιώνονται με μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που υπόκεινται σε προτιμησιακές συναλλαγές.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
β) ως «μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που αναγράφονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·
γ) ως «εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I» νοούνται τα προϊόντα εκείνα που δεν αναγράφονται στο παράρτημα I της
ΣΛΕΕ και τα οποία παρατίθενται στην πρώτη και στη δεύτερη στήλη του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού·
δ) ως «βασικά προϊόντα» νοούνται τα γεωργικά προϊόντα που αναγράφονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·
ε) ως «γεωργικό στοιχείο» νοείται είτε το μέρος εκείνο του εισαγωγικού δασμού που εφαρμόζεται σε μεταποιημένα γεωργικά
προϊόντα και αντιστοιχεί στους εισαγωγικούς δασμούς που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα τα οποία αναγράφονται
στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού είτε, κατά περίπτωση, οι μειωμένοι δασμοί που επιβάλλονται σε εκείνα τα
γεωργικά προϊόντα τα καταγόμενα από την εκάστοτε χώρα, για τις ποσότητες αυτών των γεωργικών προϊόντων που
χρησιμοποιήθηκαν ή που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν·
στ) ως «μη γεωργικό στοιχείο» νοείται το μέρος της φορολογίας που αντιστοιχεί στον δασμό του κοινού δασμολογίου μειωμένο
κατά το γεωργικό στοιχείο που ορίζεται στο στοιχείο ε)·
ζ) ως «πρόσθετοι δασμοί στη ζάχαρη και το αλεύρι» νοούνται ο πρόσθετος δασμός στη ζάχαρη (AD S/Z) και ο πρόσθετος
δασμός στο αλεύρι (AD F/M), όπως αναφέρονται στο παράρτημα I πρώτο μέρος τίτλος 1 σημείο Β.6 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2658/87 και ορίζονται στο παράρτημα I τρίτο μέρος τμήμα I παράρτημα 1 πίνακας 2 του εν λόγω κανονισμού·
η) ως «δασμός κατ’ αξία» νοείται το μέρος του εισαγωγικού δασμού που εκφράζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό της δασμολο
γητέας αξίας·
θ) ως «ομάδα προϊόντων 1» νοείται ορός γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, χωρίς προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών, του κωδικού ΣΟ ex 0404 10 02 έως τον κωδικό ΣΟ ex 0404 10 16·
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 578/2010 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2010, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του
Συμβουλίου όσον αφορά το σύστημα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I της Συνθήκης (ΕΕ L 171 της 6.7.2010, σ. 1).
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ως «ομάδα προϊόντων 2» νοείται γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μικρότερη από 1,5 %, άλλο από εκείνο σε άμεσες συσκευα
σίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg, του κωδικού ΣΟ ex 0402 10 19·

ια) ως «ομάδα προϊόντων 3» νοείται γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 %, άλλο από εκείνο σε άμεσες συσκευασίες καθαρού
περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg, του κωδικού ΣΟ ex 0402 21 18·
ιβ) ως «ομάδα προϊόντων 6» νοείται βούτυρο, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 %, του κωδικού ΣΟ
ex 0405 10.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ I

Γενικές διατάξεις για τις εισαγωγές
Υποτμήμα Ι
Εισαγωγικοί δασμοί για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα
Άρθρο 3
Στοιχεία των εισαγωγικών δασμών
1.
Για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I, οι εισαγωγικοί δασμοί που
καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο αποτελούνται από ένα γεωργικό στοιχείο το οποίο δεν είναι μέρος του δασμού κατ’ αξία και
από ένα μη γεωργικό στοιχείο το οποίο είναι δασμός κατ’ αξία.
2.
Για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναγράφονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I, οι εισαγωγικοί δασμοί που
καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο αποτελούνται από έναν δασμό κατ’ αξία και από ένα γεωργικό στοιχείο το οποίο είναι μέρος
του δασμού κατ’ αξία. Εάν δεν υφίσταται δασμός κατ’ αξία για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναγράφονται στον
πίνακα 2 του παραρτήματος I, το γεωργικό στοιχείο για αυτά τα προϊόντα θεωρείται μέρος του ειδικού δασμού επ’ αυτών των
προϊόντων.
Άρθρο 4
Μέγιστος συντελεστής του εισαγωγικού δασμού
1.
Όταν αποφασίζεται να εφαρμοστεί μέγιστος συντελεστής δασμού, η μέθοδος υπολογισμού για τον καθορισμό του
μέγιστου συντελεστή δασμού ορίζεται στο κοινό δασμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 31 ΣΛΕΕ.
2.
Όταν, για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I, ο μέγιστος
συντελεστής δασμού συνίσταται σε πρόσθετο δασμό στη ζάχαρη και στο αλεύρι, η μέθοδος υπολογισμού για τον καθορισμό
του πρόσθετου δασμού ορίζεται στο κοινό δασμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 31 ΣΛΕΕ.
Άρθρο 5
Πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που προορίζονται για την πρόληψη ή την εξουδετέρωση των δυσμενών επιπτώσεων
στην ενωσιακή αγορά
1.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων του
παραρτήματος IV στα οποία, όταν εισάγονται με τον δασμολογικό συντελεστή που ορίζεται στο κοινό δασμολόγιο, εφαρμόζεται
πρόσθετος εισαγωγικός δασμός. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται μόνο με σκοπό την πρόληψη ή την εξουδετέρωση
των δυσμενών συνεπειών στην ενωσιακή αγορά, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τις εν λόγω εισαγωγές, και εάν:
α) οι εισαγωγές πραγματοποιούνται σε τιμή κατώτερη από το επίπεδο που κοινοποιείται από την Ένωση στον ΠΟΕ («τιμή
ενεργοποίησης») ή
β) ο όγκος των εισαγωγών για κάθε έτος υπερβαίνει ορισμένο επίπεδο («όγκος ενεργοποίησης»).
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44
παράγραφος 2.
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2.
Δεν επιβάλλονται πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν οι εισαγωγές δεν είναι πιθανό να
διαταράξουν την αγορά της Ένωσης ή εάν τα αποτελέσματα αυτών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών, ενόψει του επιδιωκό
μενου στόχου, θα ήταν δυσανάλογα.
3.
Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο α), οι τιμές εισαγωγής καθορίζονται με βάση τις τιμές εισαγωγής cif του
υπό εξέταση φορτίου.
Οι τιμές εισαγωγής cif επαληθεύονται βάσει των αντιπροσωπευτικών τιμών για το προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην ενωσιακή
αγορά εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος.
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές καθορίζονται σε τακτά διαστήματα με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του
συστήματος κοινοτικής επιτήρησης το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
της Επιτροπής (1).
4.
Ο όγκος ενεργοποίησης βασίζεται στις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά, οι οποίες ορίζονται ως το ποσοστό που
αντιπροσωπεύουν οι εισαγωγές στην αντίστοιχη εγχώρια κατανάλωση κατά τα τρία έτη που προηγούνται του έτους κατά το
οποίο προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν οι δυσμενείς συνέπειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
5.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδίως
μέτρα που αφορούν τις προθεσμίες για την απόδειξη της τιμής εισαγωγής και για την υποβολή αποδεικτικών εγγράφων. Οι
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 2.
6.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας στην οποία παραπέμπει το άρθρο
44 παράγραφος 2 ή 3, αναφορικά με τα προϊόντα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, σχετικά με:
α) τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των όγκων ενεργοποίησης για σκοπούς εφαρμογής πρόσθετων εισαγωγικών
δασμών·
β) τον καθορισμό του ύψους των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίστηκαν σε διεθνείς
συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση δυνάμει της ΣΛΕΕ.
7.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις τιμές ενεργοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υποτμήμα ΙΙ
Εισαγωγές αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης
Άρθρο 6
Άδειες εισαγωγής αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης
1.
Η εισαγωγή αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης με σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να υπόκειται στην
προσκόμιση άδειας εισαγωγής, στις περιπτώσεις που η άδεια αυτή είναι αναγκαία για τη διαχείριση των οικείων αγορών και,
ειδικότερα, για την παρακολούθηση των συναλλαγών των εν λόγω προϊόντων.
2.
Με την επιφύλαξη των μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 14, τα κράτη μέλη εκδίδουν τις άδειες εισαγωγής
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για κάθε αιτούντα εγκατεστημένο στην Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του,
εκτός εάν πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ προβλέπει διαφορετικά.
3.

Οι άδειες εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν σε όλη την Ένωση.

4.
Η έκδοση αδειών εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
που καλύπτονται από την άδεια μπορεί να υπόκεινται σε απαιτήσεις όσον αφορά την καταγωγή και την προέλευση των σχετικών
προϊόντων και στην προσκόμιση εγγράφου που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα ή φορέα και το οποίο πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, την
καταγωγή, την προέλευση, τη γνησιότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Άρθρο 7
Εγγύηση για άδειες εισαγωγής
1.
Η έκδοση των αδειών εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 6 μπορεί να υπόκειται στη σύσταση εγγύησης με την οποία
εξασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας θα εισαγάγει τα προϊόντα εντός της περιόδου ισχύος της άδειας εισαγωγής.
(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).
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2.
Η εγγύηση καταπίπτει, εν όλω ή εν μέρει, εάν η εισαγωγή δεν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο ισχύος της άδειας
εισαγωγής.
3.
Ωστόσο, η εγγύηση δεν καταπίπτει, εάν τα προϊόντα δεν εισήχθησαν κατά την εν λόγω περίοδο λόγω ανωτέρας βίας ή εάν
η ποσότητα που δεν εισήχθη κατά την εν λόγω περίοδο είναι εντός του ορίου ανοχής.
Άρθρο 8
Κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 42, αναφορικά με τα εξής:
α) για κανόνες που εξαρτούν την εισαγωγή αυγοαλβουμίνης και γαλακτοαλβουμίνης, με σκοπό τη θέση σε ελεύθερη κυκλο
φορία, από την προσκόμιση άδειας εισαγωγής·
β) για κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια εισαγωγής και τα νομικά της
αποτελέσματα·
γ) για τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται όριο ανοχής όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής της αναφερόμενης
στην άδεια ποσότητας ή όταν πρέπει να αναφέρεται στην άδεια η καταγωγή·
δ) για κανόνες σχετικά με την έκδοση αδειών εισαγωγής ή κανόνες που εξαρτούν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των
καλυπτόμενων από την άδεια εμπορευμάτων από την προσκόμιση εγγράφου το οποίο έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα ή φορέα
και πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, την καταγωγή, την προέλευση, τη γνησιότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων·
ε) για κανόνες για τη μεταβίβαση των αδειών εισαγωγής ή περιορισμούς αυτής της μεταβίβασης·
στ) για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής·
ζ) για κανόνες που εξαρτούν την έκδοση αδειών εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 6 από τη σύσταση εγγύησης.
Άρθρο 9
Εκτελεστικές αρμοδιότητες
Η Επιτροπή εκδίδει, όποτε είναι αναγκαίο, εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:
α) τη μορφή και το περιεχόμενο της άδειας εισαγωγής·
β) την υποβολή των αιτήσεων για άδειες εισαγωγής, την έκδοση των εν λόγω αδειών και τη χρήση τους·
γ) τη διάρκεια ισχύος της άδειας εισαγωγής, το ποσό της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί και τις διαδικασίες για τη σύστασή
της·
δ) τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση των αδειών
εισαγωγής·
ε) το όριο ανοχής όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής της ποσότητας που αναφέρεται στην άδεια εισαγωγής·
στ) την έκδοση των αδειών εισαγωγής αντικατάστασης και των αντιγράφων αδειών εισαγωγής·
ζ) τη μεταχείριση των αδειών εισαγωγής από τα κράτη μέλη και την ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη
διαχείριση του συστήματος, περιλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν την ειδική διοικητική συνδρομή μεταξύ των
κρατών μελών.
Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44
παράγραφος 2.
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ΤΜΗΜΑ II

Προτιμησιακές συναλλαγές
Υποτμήμα Ι
Μείωση των εισαγωγικών δασμών
Άρθρο 10
Μείωση και σταδιακή κατάργηση των γεωργικών στοιχείων, των κατ’ αξία δασμών και των πρόσθετων δασμών
1.

Όταν μια διεθνής συμφωνία που έχει συναφθεί ή εφαρμόζεται προσωρινά από την Ένωση βάσει της ΣΛΕΕ:

α) προβλέπει μείωση ή διαδοχικές μειώσεις οι οποίες οδηγούν σε σταδιακή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών για μεταποι
ημένα γεωργικά προϊόντα και
β) καθορίζει τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τις μειώσεις αυτές, τις ποσότητες εμπορευμάτων, την αξία τυχόν ποσοστώσεων
επί των οποίων εφαρμόζονται αυτές οι μειώσεις, τη μέθοδο υπολογισμού αυτών των ποσοτήτων ή αξιών ή τους παράγοντες
που καθορίζουν τις μειώσεις στο γεωργικό στοιχείο, στους πρόσθετους δασμούς στη ζάχαρη και το αλεύρι ή στον κατ’ αξία
δασμό,
το γεωργικό στοιχείο, οι πρόσθετοι δασμοί στη ζάχαρη και το αλεύρι ή ο κατ’ αξία δασμός μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της
μείωσης ή των διαδοχικών μειώσεων που οδηγούν σε σταδιακή κατάργηση όπως προβλέπεται στην περίπτωση εισαγωγικών
δασμών για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το γεωργικό στοιχείο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το γεωργικό στοιχείο που
αναφέρεται στο παράρτημα I πρώτο μέρος τμήμα I σημείο Β.1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 και ορίζεται στο
παράρτημα I τρίτο μέρος τμήμα I παράρτημα 1 πίνακας 2 του εν λόγω κανονισμού.
2.
Όταν μια διεθνής συμφωνία που έχει συναφθεί ή εφαρμόζεται προσωρινά από την Ένωση βάσει της ΣΛΕΕ προβλέπει
μείωση ή σταδιακή κατάργηση των γεωργικών στοιχείων όσον αφορά τα προϊόντα που αναγράφονται στον πίνακα 2 του
παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, ο δασμός που συνίσταται στο γεωργικό στοιχείο, που αποτελεί μέρος του κατ’
αξία δασμού, αντικαθίσταται από μη κατ’ αξία γεωργικό στοιχείο.
Άρθρο 11
Ποσότητες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί ή θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί
1.
Οι μειώσεις ή η σταδιακή κατάργηση των γεωργικών στοιχείων ή των πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη και στο αλεύρι
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα:
α) τις ποσότητες των γεωργικών προϊόντων του παραρτήματος V οι οποίες έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί ή θεωρείται ότι έχουν
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή του μεταποιημένου γεωργικού προϊόντος·
β) τους δασμούς που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό του μειωμένου γεωργικού στοιχείου και τους πρόσθετους δασμούς στη ζάχαρη και στο αλεύρι σε ορισμένα
προτιμησιακά καθεστώτα συναλλαγών.
2.
Τα γεωργικά προϊόντα τα οποία πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή του μεταποιημένου
γεωργικού προϊόντος επιλέγονται από τα γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται πράγματι στην παραγωγή του μεταποιημένου
γεωργικού προϊόντος βάσει της σημασίας τους στις διεθνείς συναλλαγές και του κατά πόσον τα επίπεδα των τιμών τους είναι
αντιπροσωπευτικά των τιμών της αγοράς άλλων γεωργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του εν λόγω
μεταποιημένου γεωργικού προϊόντος.
3.
Οι ποσότητες των γεωργικών προϊόντων που αναγράφονται στο παράρτημα V και έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί μετα
τρέπονται σε ισοδύναμες ποσότητες των ειδικών γεωργικών προϊόντων που θεωρείται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί.
Άρθρο 12
Εξουσίες κατ’ εξουσιοδότηση
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 42, όσον αφορά:
α) την κατάρτιση καταλόγου των γεωργικών προϊόντων του παραρτήματος V τα οποία πρέπει να θεωρείται ότι χρησιμοποι
ήθηκαν στην παραγωγή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων με βάση τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 11
παράγραφος 2·
β) τον καθορισμό των ισοδύναμων ποσοτήτων και των κανόνων για τη μετατροπή που προβλέπεται στο άρθρο 11
παράγραφος 3·
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γ) τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του μειωμένου γεωργικού στοιχείου και τους μειωμένους πρόσθετους δασμούς
στη ζάχαρη και το αλεύρι και τον ορισμό των μεθόδων του υπολογισμού·
δ) τα αμελητέα ποσά για τα οποία ορίζονται μηδενικά γεωργικά στοιχεία και μηδενικοί πρόσθετοι δασμοί στη ζάχαρη και το
αλεύρι.
Άρθρο 13
Εκτελεστικές αρμοδιότητες
1.
Η Επιτροπή εκδίδει, κατά περίπτωση, εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται ή
εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση βάσει της ΣΛΕΕ σχετικά με τον υπολογισμό εισαγωγικών δασμών για τα μεταποιημένα
γεωργικά προϊόντα που υπόκεινται στη μείωση που προβλέπεται από το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος
κανονισμού.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44
παράγραφος 2.
2.
Η Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων που
ορίζουν:
α) τις σταθερές ποσότητες των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχείο α) τα οποία θεωρείται ότι έχουν
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων·
β) τις ποσότητες των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 12 στοιχείο α) που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν
στην παραγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, για κάθε πιθανή σύσταση των εν λόγω μεταποιημένων γεωργικών
προϊόντων για τα οποία δεν μπορούν να καθοριστούν σταθερές ποσότητες των ειδικών γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με το
στοιχείο α) του παρόντος εδαφίου·
γ) τα απαιτούμενα έγγραφα.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παρά
γραφος 2.
3.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 2 ή
3, εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίστηκαν σε διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί
ή εφαρμόζεται προσωρινά από την Ένωση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ και τους κανόνες εκείνους που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, του επιπέδου του εφαρμοζόμενου εισαγωγικού δασμού.
Υποτμήμα ΙΙ
Δασμολογικές ποσοστώσεις και ειδική μεταχείριση για εισαγωγές από τρίτες χώρες
Άρθρο 14
Άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων
1.
Το άνοιγμα και η διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και
γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1, για την απελευθέρωσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία
στην Ένωση, ως αποτέλεσμα διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση σύμφωνα με τη
ΣΛΕΕ, πραγματοποιούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16.
2.
Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
αποφεύγονται τυχόν διακρίσεις μεταξύ οικονομικών φορέων και να δίνεται η δέουσα βαρύτητα στις απαιτήσεις εφοδιασμού της
ενωσιακής αγοράς και στην ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας αυτής της αγοράς.
3.
Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται με μία από τις ακόλουθες
μεθόδους, άλλη κατάλληλη μέθοδο ή συνδυασμό των μεθόδων αυτών:
α) με μέθοδο κατανομής βασιζόμενη στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων («εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα»)·
β) με μέθοδο κατανομής ποσοστώσεων κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν κατά την υποβολή των αιτήσεων («μέθοδος
της ταυτόχρονης εξέτασης»)·
γ) με μέθοδο κατανομής βασιζόμενη στις παραδοσιακές εμπορικές ροές («μέθοδος παλαιών και νέων πελατών»).
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Άρθρο 15
Κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες
1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 42, όσον αφορά:

α) τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που οφείλει να πληροί ένας οικονομικός φορέας για να υποβάλει αίτηση στο
πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που ορίζεται σε διεθνή συμφωνία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1·
β) τους κανόνες σχετικά με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ οικονομικών φορέων και, κατά περίπτωση, σχετικά με τους
περιορισμούς για τη μεταβίβαση αυτή στο πλαίσιο της διαχείρισης της δασμολογικής ποσόστωσης που προβλέπεται από
διεθνή συμφωνία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1·
γ) τις διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δασμολογική ποσόστωση η οποία ορίζεται από διεθνή
συμφωνία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, την παρουσίαση άδειας εισαγωγής και τη σύσταση εγγύησης·
δ) τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς που ισχύουν για τη δασμολογική ποσόστωση η
οποία προβλέπεται στη διεθνή συμφωνία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.
2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 42, βάσει των οποίων οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οφείλουν να εκδίδουν, κατόπιν αιτήματος και μετά από καταλλήλους ελέγχους, έγγραφο που
πιστοποιεί ότι προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για να επωφεληθεί της ειδικής μεταχείρισης κατά την εισαγωγή σε τρίτη χώρα.
Άρθρο 16
Εκτελεστικές αρμοδιότητες
1.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό:

α) των ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων, εάν χρειάζεται με την κατάλληλη κλιμάκωση στη διάρκεια του έτους, και τη
μέθοδο διαχείρισης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί·
β) των διαδικασιών εφαρμογής των ειδικών διατάξεων που ορίζονται στη διεθνή συμφωνία ή τη νομική πράξη έγκρισης του
εισαγωγικού ή εξαγωγικού καθεστώτος, ιδίως σχετικά με:
i) τις εγγυήσεις ως προς το είδος, την προέλευση και την καταγωγή του προϊόντος,
ii) την αναγνώριση τυχόν εγγράφου που χρησιμοποιήθηκε για την επαλήθευση των εγγυήσεων που αναφέρονται στο σημείο
i),
iii) την προσκόμιση εγγράφου που έχει εκδοθεί από τη χώρα εξαγωγής,
iv) τον προορισμό και τη χρήση των προϊόντων·
γ) της περιόδου ισχύος των αδειών εισαγωγής που πρέπει να προσκομιστούν σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο
γ)·
δ) των διαδικασιών για τη σύσταση εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και του ποσού αυτής·
ε) της χρήσης των αδειών εισαγωγής που οφείλουν να προσκομίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
και, όπου κρίνεται σκόπιμο, των ειδικών μέτρων που αφορούν ιδίως τους όρους υπό τους οποίους υποβάλλονται οι αιτήσεις
εισαγωγής και χορηγείται η άδεια στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης·
στ) των απαιτούμενων εγγράφων·
ζ) των αναγκαίων μέτρων σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή, την έκδοση και τη χρήση του εγγράφου που αναφέρεται στο
άρθρο 15 παράγραφος 2.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παρά
γραφος 2.
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Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 44 παράγραφοι 2 ή 3:

α) για τη διαχείριση της διαδικασίας που εξασφαλίζει ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση των διαθέσιμων ποσοτήτων στο πλαίσιο της
δασμολογικής ποσόστωσης, συγκεκριμένα με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής σε κάθε αίτηση μόλις συμπληρωθούν οι
διαθέσιμες ποσότητες, με την απόρριψη εκκρεμών αιτήσεων και, κατά περίπτωση, με την αναστολή της υποβολής αιτήσεων·
β) για την ανακατανομή των αχρησιμοποίητων ποσοτήτων της δασμολογικής ποσόστωσης.
ΤΜΗΜΑ III

Μέτρα διασφάλισης
Άρθρο 17
Μέτρα διασφάλισης
1.
Η Επιτροπή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν μέτρα
διασφάλισης κατά των εισαγωγών μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοι
ομορφία της κοινής εμπορικής πολιτικής, οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.
260/2009 και (ΕΚ) αριθ. 625/2009. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 2.
2.
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά σε άλλη νομική πράξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σε άλλη
πράξη νομική του Συμβουλίου, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις που περιέχουν μέτρα διασφάλισης κατά των εισαγωγών μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην Ένωση, που προ
βλέπονται από διεθνείς συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση, σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παρά
γραφος 2.
3.
Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μετά από αίτηση κράτους μέλους ή
με δική της πρωτοβουλία.
Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 ή 2 ή σε αμφότερες, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τη σχετική απόφασή της εντός πέντε εργάσιμων
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 2.
4.
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, σε σχέση με τα μέτρα διασφάλισης που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή σύμφωνα με τη
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 3.
5.
Εάν η Επιτροπή επιθυμεί την ανάκληση ή την τροποποίηση των μέτρων διασφάλισης που εκδίδονται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 4, εκδίδει προς τούτο εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 2, εξαιρουμένων των περιπτώσεων δεόντως αιτιολογη
μένων επιτακτικών λόγων επείγουσας ανάγκης, οπότε και οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 44
παράγραφος 3.
ΤΜΗΜΑ IV

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
Υποτμήμα Ι
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή χωρίς εξέταση των οικονομικών όρων
Άρθρο 18
Τελειοποίηση γεωργικών προϊόντων προς επανεξαγωγή χωρίς εξέταση των οικονομικών όρων
1.
Όταν εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο
τημα III του παρόντος κανονισμού μετά από
117 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
προς επανεξαγωγή για τα εν λόγω γεωργικά

παράρτημα I προκύπτουν από γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρ
τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, οι οικονομικοί όροι που αναφέρονται στο άρθρο
2913/92 θεωρείται ότι πληρούνται με την υποβολή πιστοποιητικού τελειοποίησης
προϊόντα.

2.
Τα πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή εκδίδονται για γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παρα
γωγή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I εντός των ορίων των ποσοτήτων που αποφασίζει η Επιτροπή.
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Οι ποσότητες αυτές καθορίζονται με την εξισορρόπηση, αφενός, των υποχρεωτικών δημοσιονομικών ορίων για επιστροφές κατά
την εξαγωγή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I και, αφετέρου, των δαπανών που αναμένεται να απαιτηθούν για
επιστροφές κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I και, ιδίως, λαμβανομένων υπόψη:
α) του εκτιμώμενου όγκου των εξαγωγών των εν λόγω εμπορευμάτων εκτός παραρτήματος I·
β) της κατάστασης της ενωσιακής αγοράς και της παγκόσμιας αγοράς των οικείων βασικών προϊόντων, κατά περίπτωση·
γ) οικονομικών και ρυθμιστικών παραγόντων.
Οι ποσότητες επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη των οικονομικών και
ρυθμιστικών παραγόντων.
3.
Τα κράτη μέλη εκδίδουν τα πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για κάθε
πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό και είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής
του εν λόγω αιτούντος.
Τα πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ισχύουν σε όλη την Ένωση.
Άρθρο 19
Κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 42, όσον αφορά:
α) κατάλογο των εν λόγω γεωργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο
παράρτημα I, για τα οποία μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·
β) τα δικαιώματα που απορρέουν από το πιστοποιητικό τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τα νομικά του αποτελέσματα·
γ) τη μεταβίβαση, μεταξύ οικονομικών φορέων, των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πιστοποιητικά τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή·
δ) τους αναγκαίους κανόνες για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος έκδοσης πιστοποιητικών τελει
οποίησης προς επανεξαγωγή όσον αφορά τη γνησιότητα του πιστοποιητικού, τη μεταβίβασή του ή τους περιορισμούς για τη
μεταβίβασή του.
Άρθρο 20
Εκτελεστικές αρμοδιότητες
1.

Η Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

α) τον καθορισμό της ποσότητας γεωργικών προϊόντων για την οποία μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή, βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2·
β) τη μορφή και το περιεχόμενο των αιτήσεων για πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·
γ) τη μορφή, το περιεχόμενο και την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·
δ) τα απαιτούμενα έγγραφα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή·
ε) τη διαχείριση των πιστοποιητικών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή από τα κράτη μέλη·
στ) τις διαδικασίες σχετικά με τη διοικητική συνδρομή μεταξύ κρατών μελών.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
2.
Όταν υποβάλλονται αιτήσεις για ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που καθορίστηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1
στοιχείο α), η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 44 παράγραφος 2 ή 3, για τον περιορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά τελει
οποίησης προς επανεξαγωγή, για την απόρριψη ποσοτήτων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις για πιστοποιητικά τελει
οποίησης προς επανεξαγωγή και για την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
για το σχετικό προϊόν.
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Υποτμήμα ΙΙ
Αναστολή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
Άρθρο 21
Αναστολή του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για την αυγοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη
1.
Όταν η ενωσιακή αγορά διαταράσσεται ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, η
Επιτροπή δύναται, έπειτα από αίτημα κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την
αναστολή εν όλω ή εν μέρει της χρήσης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για την αυγοαλβουμίνη και τη
γαλακτοαλβουμίνη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 44 παράγραφος 2.
Εάν η Επιτροπή λάβει αίτηση κράτους μέλους για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τη σχετική απόφασή της εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι εν
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 2.
2.
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις
που έχουν άμεση εφαρμογή, σε σχέση με την αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τη διαδικασία στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΤΜΗΜΑ I

Επιστροφές κατά την εξαγωγή
Άρθρο 22
Επιλέξιμα εμπορεύματα και προϊόντα
1.
Κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I, τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
196 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii), v) και vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τα οποία έχουν χρησιμοποι
ηθεί για την παραγωγή των εν λόγω μη υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων, είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την
εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 196 του εν λόγω κανονισμού, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού και
στο άρθρο 196 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 196 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
2.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χορηγούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε εισαγόμενα εμπορεύματα, μη υπαγόμενα στο παράρτημα I, τα οποία θεωρούνται ότι είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία
σύμφωνα με το άρθρο 29 ΣΛΕΕ και τα οποία επανεξάγονται·
β) σε εισαγόμενα εμπορεύματα, μη υπαγόμενα στο παράρτημα I, τα οποία θεωρούνται ότι είναι σε ελεύθερη κυκλοφορία
σύμφωνα με το άρθρο 29 ΣΛΕΕ και τα οποία εξάγονται αφού τελειοποιηθούν ή ενσωματωθούν σε άλλα μη υπαγόμενα
στο παράρτημα I εμπορεύματα·
γ) σε εισαγόμενα σιτηρά, ρύζι, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ή αβγά τα οποία θεωρούνται ότι είναι σε ελεύθερη κυκλο
φορία σύμφωνα με το άρθρο 29 ΣΛΕΕ και τα οποία εξάγονται αφού τελειοποιηθούν ή ενσωματωθούν σε εμπορεύματα μη
υπαγόμενα στο παράρτημα I.
Άρθρο 23
Καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή
1.
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 22 καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
με βάση τη σύσταση των εξαγόμενων εμπορευμάτων και τους συντελεστές επιστροφής κατά την εξαγωγή που καθορίζονται για
κάθε βασικό προϊόν που αποτελεί συστατικό των εξαγομένων εμπορευμάτων.
2.
Για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, τα προϊόντα που αναγράφονται στο άρθρο 196 παράγραφος 1
στοιχείο α) σημεία i), ii), iii), v) και vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του
παρόντος κανονισμού εξομοιώνονται με βασικά προϊόντα ή με προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταποίηση βασικών προϊόντων.
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Άρθρο 24
Οριζόντιοι κανόνες και συντελεστές επιστροφής κατά την εξαγωγή
1.
Οι οριζόντιοι κανόνες για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 199
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εφαρμόζονται σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I.
2.
Λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 198 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με το άρθρο 13 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 για τον καθορισμό των συντελεστών επιστροφής κατά την εξαγωγή για τα βασικά προϊόντα.
3.
Για τον υπολογισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, τα γεωργικά προϊόντα που αναγράφονται στο άρθρο 196
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii), v) και vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τα οποία δεν περιλαμβάνονται
στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού, προέρχονται δε από βασικά προϊόντα ή εξομοιώνονται μ’ αυτά ή με προϊόντα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση βασικών προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2, μετατρέπονται σε βασικά
προϊόντα.
Άρθρο 25
Πιστοποιητικά για τις εξαγωγές ειδικών εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I προς ειδικούς προορισμούς
Όταν προβλέπεται από διεθνή συμφωνία που έχει συνάψει ή εφαρμόζει προσωρινά η Ένωση σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, οι αρμόδιες
εθνικές αρχές του οικείου κράτους μέλους εκδίδουν, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέρους, πιστοποιητικό στο οποίο
δηλώνεται αν έχουν καταβληθεί οι επιστροφές κατά την εξαγωγή όσον αφορά ειδικά εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα
I που εξάγονται προς ειδικούς προορισμούς.
Άρθρο 26
Κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 42 όσον αφορά:
α) κανόνες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μη υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων που πρόκειται να εξαχθούν και
των γεωργικών προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους·
β) κανόνες για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται έπειτα από
μεταποίησή τους σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I·
γ) κανόνες σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία για την απόδειξη της σύστασης των εξαγόμενων εμπορευμάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτημα I·
δ) κανόνες που απαιτούν τη δήλωση χρήσης ορισμένων εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων·
ε) κανόνες για την εξομοίωση γεωργικών προϊόντων τα οποία αναγράφονται στο άρθρο 196 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία
i), ii), iii), v) και vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του παρόντος
κανονισμού με βασικά προϊόντα και για τον καθορισμό της ποσότητας αναφοράς για καθένα από τα βασικά προϊόντα·
στ) την εφαρμογή των οριζόντιων κανόνων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, που θεσπίστηκαν βάσει
του άρθρου 202 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I.
Άρθρο 27
Εκτελεστικές αρμοδιότητες
Η Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:
α) την εφαρμογή των συντελεστών επιστροφής όταν τα χαρακτηριστικά των συστατικών των προϊόντων που αναφέρονται στο
στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου και των μη υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη
κατά τον υπολογισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή·
β) τον υπολογισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα:
i) βασικά προϊόντα,
ii) προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταποίηση βασικών προϊόντων,
iii) προϊόντα που εξομοιώνονται με τα προϊόντα που αναφέρονται στο σημείο i) ή ii)·
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γ) την εξομοίωση των προϊόντων που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημεία ii) και iii), τα οποία αναγράφονται στο άρθρο 196
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), iii), v) και vii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και δεν περιλαμβάνονται στο
παράρτημα III του παρόντος κανονισμού με βασικά προϊόντα·
δ) τον καθορισμό, για καθένα από τα βασικά προϊόντα, της ποσότητας αναφοράς που χρησιμεύει ως βάση για τον καθορισμό
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, βάσει της ποσότητας του προϊόντος που πράγματι χρησιμοποιείται στην παραγωγή των
εμπορευμάτων που εξάγονται ή σε σταθερή βάση, όπως ορίζεται στο παράρτημα II·
ε) την αίτηση χορήγησης, την έκδοση και τη διαχείριση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 25·
στ) τον τρόπο αντιμετώπισης της εξαφάνισης προϊόντων και της απώλειας ποσοτήτων κατά τη διαδικασία παραγωγής και τον
τρόπο αντιμετώπισης των υποπροϊόντων,
ζ) τη διαδικασία για τη δήλωση και τα απαραίτητα στοιχεία για την απόδειξη της σύστασης των εξαγόμενων μη υπαγόμενων
στο παράρτημα I εμπορευμάτων, που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του συστήματος χορήγησης επιστροφών κατά την
εξαγωγή·
η) τα απλουστευμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόδειξη άφιξης στον προορισμό, στην περίπτωση διαφοροποι
ημένων επιστροφών ανάλογα με τον προορισμό·
θ) την εφαρμογή των οριζόντιων διατάξεων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, οι οποίες θεσπίστηκαν
βάσει του άρθρου 203 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σε επιστροφές κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων μη
υπαγόμενων στο παράρτημα I.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παρά
γραφος 2.
ΤΜΗΜΑ II

Πιστοποιητικά επιστροφής
Άρθρο 28
Πιστοποιητικά επιστροφής
1.
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για γεωργικά προϊόντα που είναι ενσωματωμένα σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο
παράρτημα I χορηγούνται όταν έχει υποβληθεί αίτηση για επιστροφές κατά την εξαγωγή και προσκομίζεται πιστοποιητικό
επιστροφής, το οποίο ήταν έγκυρο κατά τον χρόνο της εξαγωγής.
Οι μικροί εξαγωγείς, περιλαμβανομένων των κατόχων πιστοποιητικού επιστροφής, που υποβάλλουν αίτηση για περιορισμένα
ποσά επιστροφών κατά την εξαγωγή τα οποία είναι πολύ χαμηλά για να καλύπτονται από πιστοποιητικό επιστροφής και τα οποία
δεν θίγουν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, εξαιρούνται από την υποβολή πιστοποιητικού επιστροφής. Οι εν λόγω εξαιρέ
σεις δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που διατίθεται για τους μικρούς εξαγωγείς.
2.
Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικό επιστροφής για κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό επιστροφής
και είναι εγκατεστημένο στην Ένωση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του. Τα πιστοποιητικά επιστροφής ισχύουν σε όλη
την Ένωση.
Άρθρο 29
Ισχύοντες συντελεστές επιστροφής
1.
Ο συντελεστής που πρέπει να εφαρμόζεται για την επιστροφή είναι εκείνος που ισχύει την ημέρα κατά την οποία οι
τελωνειακές αρχές αποδέχθηκαν τη διασάφηση εξαγωγής των μη υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων, εκτός εάν έχει
υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 για τον προκαθορισμό του συντελεστή επιστροφής.
2.
Αίτηση για τον εκ των προτέρων καθορισμό του συντελεστή επιστροφής μπορεί να υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης για πιστοποιητικό επιστροφής, την ημέρα κατά την οποία χορηγείται το πιστοποιητικό επιστροφής ή οποτεδήποτε
μετά την ημέρα αυτή αλλά πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού επιστροφής.
3.
Ο συντελεστής καθορίζεται εκ των προτέρων σύμφωνα με τον συντελεστή που ισχύει την ημερομηνία που κατατίθεται η
αίτηση για τον προκαθορισμό. Οι συντελεστές επιστροφής που έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων εφαρμόζονται από εκείνη την
ημερομηνία και εξής σε όλους τους συντελεστές επιστροφής που καλύπτονται από το πιστοποιητικό επιστροφής.
4.

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I χορηγούνται με βάση:

α) τους συντελεστές επιστροφής που τυγχάνουν εφαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 1, για τα βασικά προϊόντα που
ενσωματώνονται στα εν λόγω μη υπαγόμενα στο παράρτημα I εμπορεύματα στις περιπτώσεις που οι συντελεστές επιστροφής
δεν έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων, ή
β) τους συντελεστές επιστροφής, οι οποίοι έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων σύμφωνα με την παράγραφο 3, για τα βασικά
προϊόντα που ενσωματώνονται στα εν λόγω μη υπαγόμενα στο παράρτημα I εμπορεύματα.
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Άρθρο 30
Εγγύηση για πιστοποιητικά επιστροφής
1.
Τα πιστοποιητικά επιστροφής εκδίδονται εφόσον συσταθεί εγγύηση που να εξασφαλίζει ότι ο οικονομικός φορέας θα
υποβάλλει αίτηση για επιστροφές κατά την εξαγωγή στις αρμόδιες εθνικές αρχές του οικείου κράτους μέλους όσον αφορά
εξαγωγές εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του
πιστοποιητικού επιστροφής.
2.
Η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει εάν δεν υποβλήθηκε αίτηση για επιστροφή κατά την εξαγωγή ή εάν υποβλήθηκε
μόνο εν μέρει για εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού επιστροφής.
Παρά το πρώτο εδάφιο, η εγγύηση δεν καταπίπτει εάν:
α) οφείλεται σε ανωτέρα βία το γεγονός ότι δεν εξήχθησαν τα εμπορεύματα ή εξήχθησαν μόνο εν μέρει ή ότι δεν υποβλήθηκε
αίτηση για επιστροφή κατά την εξαγωγή ή υποβλήθηκε μόνο εν μέρει·
β) τα ποσά της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τα οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση είναι εντός του ορίου ανοχής.
Άρθρο 31
Κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 42, όσον αφορά:
α) τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πιστοποιητικό επιστροφής, συμπεριλαμ
βανομένης της εγγύησης, υπό τον όρο της εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων, ότι θα καταβληθούν οι επιστροφές κατά την
εξαγωγή, και σχετικά με την υποχρέωση να υποβάλλεται αίτηση για επιστροφές κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων τα
οποία εξάγονται μετά από μεταποίησή τους σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I·
β) τους κανόνες που ισχύουν για τη μεταβίβαση του πιστοποιητικού επιστροφής ή τους περιορισμούς για τη μεταβίβαση αυτή·
γ) τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού επιστροφής βάσει του άρθρου 28
παράγραφος 1, λαμβανομένων υπόψη του σκοπού της πράξης, των ποσών για τα οποία πρόκειται και του συνολικού ποσού
που μπορεί να διατεθεί στους μικρούς εξαγωγείς·
δ) τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις κατά τις οποίες, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 30, δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης·
ε) τους κανόνες σχετικά με το όριο ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) με βάση
την ανάγκη τήρησης των δημοσιονομικών περιορισμών.
Άρθρο 32
Εκτελεστικές αρμοδιότητες
1.

Η Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

α) την υποβολή, τη μορφή και το περιεχόμενο των αιτήσεων για τα πιστοποιητικά επιστροφής·
β) τη μορφή, το περιεχόμενο και την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών επιστροφής·
γ) τη διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων καθώς και τη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών επιστροφής και τη χρήση τους·
δ) τη διαδικασία σύστασης εγγύησης και το ύψος αυτής·
ε) το όριο ανοχής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) με βάση την ανάγκη τήρησης των
δημοσιονομικών περιορισμών·
στ) τα μέσα που αποδεικνύουν ότι εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά επιστροφής·
ζ) τη μεταχείριση των πιστοποιητικών επιστροφής από τα κράτη μέλη και την ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται
για τη διαχείριση του συστήματος, περιλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με την ειδική διοικητική συνδρομή μεταξύ
των κρατών μελών·
η) τον καθορισμό του συνολικού ποσού που διατίθεται για τους μικρούς εξαγωγείς και το επιμέρους κατώτατο όριο για την
απαλλαγή από την προσκόμιση πιστοποιητικών επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο·
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θ) την έκδοση πιστοποιητικών επιστροφών αντικατάστασης και αντιγράφων πιστοποιητικών επιστροφών.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παρά
γραφος 2.
2.
Όταν υποβάλλονται αιτήσεις για ποσά που υπερβαίνουν τα ποσά που έχουν ορισθεί με βάση τις απορρέουσες από διεθνείς
συμφωνίες υποχρεώσεις οι οποίες συνάφθηκαν σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς
την εφαρμογή της διαδικασίας στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 2 ή 3, για τον περιορισμό των ποσών για τα
οποία μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά επιστροφής, την απόρριψη των ποσών για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις για
πιστοποιητικά επιστροφής και την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά επιστροφής
ΤΜΗΜΑ III

Άλλα μέτρα σχετικά με τις εξαγωγές
Άρθρο 33
Άλλα μέτρα σχετικά με τις εξαγωγές
1.
Όταν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εκδίδονται μέτρα σχετικά με την εξαγωγή ενός γεωργικού
προϊόντος του παραρτήματος III, τα οποία έχουν τη μορφή τελών ή επιβαρύνσεων, και όταν η εξαγωγή μη υπαγομένων στο
παράρτημα I εμπορευμάτων με υψηλή περιεκτικότητα στο εν λόγω γεωργικό προϊόν είναι πιθανό να εμποδίσει την επίτευξη των
στόχων των εν λόγω μέτρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο
42 του παρόντος κανονισμού, για την πρόβλεψη ισοδύναμων μέτρων σχετικά με τα εν λόγω μη υπαγόμενα στο παράρτημα I
εμπορεύματα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις συνάδουν με τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από
διεθνείς συμφωνίες οι οποίες συνάφθηκαν σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται μόνο όταν
τα υφιστάμενα μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κρίνονται ανεπαρκή.
Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, εφαρμόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται βάσει της παρούσας παρα
γράφου.
Οι εν λόγω επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση ή την αποτροπή διατάραξης της αγοράς, όταν οι απειλές διατάραξης της αγοράς προκύπτουν τόσο γρήγορα ή
αναπάντεχα που απαιτείται άμεση λήψη μέτρων για την αποδοτική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης, ή όταν η
λήψη μέτρων θα μπορούσε να αποτρέψει την υλοποίηση των εν λόγω απειλών διατάραξης της αγοράς ή τη μετατροπή τους σε
σοβαρότερη και παρατεταμένη κρίση, ή όταν η καθυστέρηση λήψης άμεσων μέτρων θα μπορούσε να προκαλέσει ή να επιδεινώσει
τη διατάραξη ή θα συνεπαγόταν αύξηση του εύρους των μέτρων που θα ήταν αναγκαία αργότερα για την αντιμετώπιση της
απειλής ή της διατάραξης ή θα έβλαπτε τις συνθήκες της παραγωγής ή της αγοράς.
2.
Η Επιτροπή, όταν είναι αναγκαίο, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των διαδικασιών και των τεχνικών κριτηρίων
για την εφαρμογή της παραγράφου 1.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παρά
γραφος 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Άρθρο 34
Άμεση αντιστάθμιση στο πλαίσιο προτιμησιακών συναλλαγών
1.
Όταν προβλέπεται από διεθνή συμφωνία που έχει συναφθεί ή εφαρμόζεται προσωρινά από την Ένωση, βάσει της ΣΛΕΕ, ο
δασμός που εφαρμόζεται στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων μπορεί να αντικατασταθεί από ένα ποσό που καθορίζεται με βάση
τη διαφορά μεταξύ των γεωργικών τιμών στην Ένωση και των τιμών στην οικεία χώρα ή περιφέρεια ή από ποσό που αντι
σταθμίζει μια από κοινού καθορισμένη τιμή για την οικεία χώρα ή περιφέρεια.
Στην περίπτωση αυτή τα ποσά που καταβάλλονται για εξαγωγές στην οικεία χώρα ή περιφέρεια καθορίζονται από κοινού και
στην ίδια βάση με το γεωργικό στοιχείο του εισαγωγικού δασμού βάσει των όρων της συμφωνίας.
2.

Η Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α) για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα σχετικά ποσά που καταβάλλονται για
εξαγωγές στην οικεία χώρα ή περιφέρεια·
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β) για να διασφαλίσει ότι τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο διασάφησης εξαγωγής στο πλαίσιο
προτιμησιακού καθεστώτος δεν εξάγονται στην πραγματικότητα στο πλαίσιο μη προτιμησιακού καθεστώτος και αντιστρόφως.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παρά
γραφος 2.
Άρθρο 35
Μέθοδοι ανάλυσης
1.
Για τους σκοπούς του καθεστώτος συναλλαγών βάσει του παρόντος κανονισμού, τα χαρακτηριστικά και η σύσταση των
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και των μη υπαγόμενων στο παράρτημα I εμπορευμάτων, καθορίζονται, σε περίπτωση που
αυτό απαιτείται για τα εν λόγω προϊόντα και εμπορεύματα, με ανάλυση των συστατικών τους στοιχείων.
2.
Η Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις αναφορικά με τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, σχετικά με:
α) τις μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης·
β) τις τεχνικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό τους·
γ) τις διαδικασίες για την ταξινόμησή τους με κωδικούς ΣΟ.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παρά
γραφος 2.
Άρθρο 36
Προσαρμογή του παρόντος κανονισμού
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 σχετικά με:
α) τις προσαρμογές των παραρτημάτων I έως V του παρόντος κανονισμού σε διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται ή εφαρμόζο
νται προσωρινά από την Ένωση βάσει της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων
και μη υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων και της προσθήκης νέων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και μη
υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων·
β) τις προσαρμογές του άρθρου 2 στοιχεία θ) έως ιβ), του άρθρου 25 και των παραρτημάτων I έως V στις τροποποιήσεις του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.
Άρθρο 37
Ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Όποτε είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, τις
ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή:
α) εισαγωγές μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων·
β) εξαγωγές εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I·
γ) αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, έκδοση και χρήση των εν λόγω πιστοποιητικών
για τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 18·
δ) αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών επιστροφής, την έκδοση και τη χρήση των εν λόγω πιστοποιητικών που αναφέρο
νται στο άρθρο 28 παράγραφος 1·
ε) πληρωμές και αποζημιώσεις των επιστροφών κατά την εξαγωγή για εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I που
αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1·
στ) τα διοικητικά εκτελεστικά μέτρα που εκδίδονται·
ζ) άλλες συναφείς πληροφορίες.
Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηση για επιστροφή κατά την εξαγωγή, σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο έχουν
παραχθεί τα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I εμπορεύματα, οι πληροφορίες για την παραγωγή και τη σύσταση των μη
υπαγομένων στο παράρτημα I εμπορευμάτων που αναφέρονται στο στοιχείο ε) κοινοποιούνται στο εν λόγω άλλο κράτος
μέλος μετά από αίτησή του.
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2.
Η Επιτροπή μπορεί να προωθήσει τις πληροφορίες που της υποβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ζ)
σε όλα τα κράτη μέλη.
3.
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η γνησιότητα και η αναγνω
σιμότητα των διαβιβαζόμενων εγγράφων και των συναφών δεδομένων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 42, για τον καθορισμό:
α) της φύσης και του είδους των πληροφοριών που θα πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1·
β) των κατηγοριών των προς επεξεργασία δεδομένων, των μέγιστων περιόδων διατήρησης καθώς και του σκοπού της επεξερ
γασίας, ιδίως σε περίπτωση δημοσιοποίησης των εν λόγω δεδομένων και διαβίβασής τους σε τρίτες χώρες·
γ) των δικαιωμάτων πρόσβασης στις διαθέσιμες πληροφορίες ή στα συστήματα πληροφοριών λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το
επαγγελματικό απόρρητο και την εμπιστευτικότητα·
δ) των όρων επί τη βάσει των οποίων δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες.
4.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, σχετικά με:

α) τις μεθόδους κοινοποίησης·
β) τις λεπτομέρειες σχετικά με τις προς κοινοποίηση πληροφορίες·
γ) ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προς κοινοποίηση πληροφοριών, καθώς και με το περιεχόμενο, τη μορφή, τον χρόνο, τη
συχνότητα και τις προθεσμίες των κοινοποιήσεων·
δ) τις ρυθμίσεις για τη διαβίβαση ή τη διάθεση πληροφοριών και έγγραφων στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συμβούλιο, σε διεθνείς οργανισμούς, στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών ή στο κοινό, με παράλληλη εγγύηση της προστασίας
των προσωπικών δεδομένων και του έννομου συμφέροντος των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηματικού τους
απορρήτου.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
Άρθρο 38
Επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο
37 παράγραφος 1 και δεν επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατά τρόπο που υπερβαίνει τους σκοπούς αυτούς.
2.
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος
1, τα δεδομένα καθίστανται ανώνυμα και υφίστανται επεξεργασία μόνον σε συγκεντρωτική μορφή.
3.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται σε μορφή η οποία να επιτρέπει την
ταυτοποίηση των ενδιαφερόμενων προσώπων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαραίτητο για τους σκοπούς για
τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία, λαμβανομένων υπόψη των ελάχιστων
περιόδων διατήρησης που καθορίζονται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
4.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν
μπορούν να υποστούν επεξεργασία από εθνικούς και ενωσιακούς φορείς σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ότι, στο πλαίσιο
αυτό, απολαύουν των δικαιωμάτων που καθορίζονται στους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων της οδηγίας 95/46/ΕΚ και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 αντιστοίχως.
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Άρθρο 39
Αμελητέα ποσά
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 42, σχετικά με τα κατώτατα
όρια κάτω από τα οποία τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εισπράττουν ούτε να χορηγούν κάποιο ποσό σύμφωνα με τα άρθρα 3,
5, 10, 22 και 34. Το κατώτατο όριο ορίζεται σε ένα επίπεδο κάτω από το οποίο τα διοικητικά έξοδα για την αίτηση των ποσών
θα ήταν δυσανάλογα προς τα ποσά που εισπράττονται ή χορηγούνται.
Άρθρο 40
Εγγυήσεις, έλεγχοι, επαληθεύσεις, εξέταση και κυρώσεις
1.
Όταν χρειάζεται, οι οριζόντιοι κανόνες για εγγυήσεις, ελέγχους, επαλήθευση, εξέταση και κυρώσεις και για τη χρήση του
ευρώ όπως ορίζεται στα άρθρα 58 έως 66, 79 έως 88 και 105 έως 108 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και νομικές
πράξεις που εκδίδονται σε αυτήν τη βάση, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε άδειες εισαγωγής και δασμολογικές
ποσοστώσεις για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και σε επιστροφές κατά την εξαγωγή και πιστοποιητικά επιστροφών για
εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I.
2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 42 σχετικά με τους
κανόνες για την προσαρμογή, όπου κρίνεται σκόπιμο, των διατάξεων που εκδίδονται επί τη βάσει των αναφερόμενων στην
παράγραφο 1 άρθρων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
3.
Η Επιτροπή, όπου είναι απαραίτητο, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που εκδίδονται
επί τη βάσει των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 άρθρων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελε
στικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 44 παράγραφος 2.
Άρθρο 41
Διεθνείς υποχρεώσεις και ισχύοντα πρότυπα
Κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή εξετάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της
Ένωσης και τα ισχύοντα ενωσιακά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς και τα πρότυπα ορθής μεταχείρισης των ζώων,
την ανάγκη παρακολούθησης της προόδου των συναλλαγών και των εξελίξεων στην αγορά, την ανάγκη χρηστής διαχείρισης της
αγοράς και την ανάγκη μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 42
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.
Η προβλεπόμενη στα άρθρα 8, 12, 15, 19, 26 και 31, στο άρθρο 33 παράγραφος 1, στο άρθρο 36, στο άρθρο 37
παράγραφος 3, στο άρθρο 39 και στο άρθρο 40 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση
σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από το πέρας της επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 8, 12, 15, 19, 26 και 31, στο άρθρο 33 παράγραφος 1, στο άρθρο 36,
στο άρθρο 37 παράγραφος 3, στο άρθρο 39 και στο άρθρο 40 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων.
4.
Κατά την έκδοση πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή μεριμνά για την ταυτόχρονη κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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5.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8, 12, 15, 19, 26 και 31 και το άρθρο 33
παράγραφος 1, το άρθρο 36, το άρθρο 37 παράγραφος 3, το άρθρο 39 και στο άρθρο 40 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ
μόνο εάν δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας
αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.
Άρθρο 43
Διαδικασία επείγουσας ανάγκης
1.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει αμέσως και εφαρμόζεται εφόσον
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η οποία εκδίδεται
σύμφωνα με το παρόν άρθρο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται
χρήση της διαδικασίας επείγουσας ανάγκης.
2.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη
που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 5. Σ’ αυτή την περίπτωση, η
Επιτροπή καταργεί αμέσως την πράξη μετά την κοινοποίηση της απόφασης διατύπωσης αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.
Άρθρο 44
Διαδικασία επιτροπής
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 13, του άρθρου 17 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 20 παράγραφος 1, του άρθρου
27, του άρθρου 32 παράγραφος 1, του άρθρου 33 παράγραφος 2, του άρθρου 34 παράγραφος 2 και του άρθρου 37
παράγραφος 4 και, όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα εκτός της αυγοαλβουμίνης και της γαλακτοαλβουμίνης, για
τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 5 και του άρθρου 16 παράγραφος 1, και σε σχέση με τις άδειες εισαγωγής και
τις δασμολογικές ποσοστώσεις για μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα εκτός της αυγοαλβουμίνης και της γαλακτοαλβουμίνης και
τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και τα πιστοποιητικά επιστροφών για εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I, για τους
σκοπούς του άρθρου 40 παράγραφος 3, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή η οποία αποκαλείται «Επιτροπή για οριζόντια
θέματα σχετικά με το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μη υπαγομένων στο παράρτημα I». Πρόκειται για επιτροπή
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 1 και του άρθρου 21 παράγραφοι 1 και 2, όσον αφορά την αυγοαλβουμίνη και
τη γαλακτοαλβουμίνη, για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 5 και του άρθρου 16 παράγραφος 1 και, σε σχέση με
τις άδειες εισαγωγής και τις δασμολογικές ποσοστώσεις για την αυγοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη, για τους σκοπούς του
άρθρου 40 παράγραφος 3, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών η οποία
έχει συσταθεί με το άρθρο 229 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Για τους σκοπούς του άρθρου 35 παράγραφος 2, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που έχει
συσταθεί με το άρθρο 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.

Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.
Όταν γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε
συνδυασμό με το άρθρο 5 αυτού.
4.
Αν η επιτροπή πρέπει να γνωμοδοτήσει με έγγραφη διαδικασία, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα όταν,
εντός της προθεσμίας για την παροχή της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσει τουλάχιστον το
ένα τέταρτο των μελών της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Καταργούμενες διατάξεις
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 614/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 καταργούνται.
Οι αναφορές στους κανονισμούς που καταργούνται νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με
τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

20.5.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/27

Άρθρο 46
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.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο β)
Πίνακας 1

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για τα οποία ο εισαγωγικός δασμός αποτελείται από ένα κατ’ αξία στοιχείο και από ένα
γεωργικό στοιχείο το οποίο δεν αποτελεί μέρος του κατ’ αξία στοιχείου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
Κωδικός ΣΟ

ex 0403

Περιγραφή

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και
κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών
ή κακάου:

0403 10 51 έως
0403 10 99

–

Γιαούρτια, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

0403 90 71 έως
0403 90 99

–

Άλλα, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου

0405 20 10 και
0405 20 30

Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή
μεγαλύτερης του 39 % και έως 75 %

0710 40 00

Γλυκό καλαμπόκι, άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο

0711 90 30

Γλυκό καλαμπόκι, διατηρημένο προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο
νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλι
στεί προσωρινά η διατήρησή του), αλλά ακατάλληλο για διατροφή στην κατάσταση που
βρίσκεται

ex 1517

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από
τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 15, άλλα από τα λίπη και λάδια
διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516:

1517 10 10

–

Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης, περιεκτικότητας, κατά
βάρος, σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 %, αλλά
που δεν υπερβαίνει το 15 %

1517 90 10

–

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που
υπερβαίνει το 10 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

1702 50 00

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

ex 1704

1806

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), με
εξαίρεση τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 %
ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών, του κωδικού ΣΟ 1704 90 10
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

ex 1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα
κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από
40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως
0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός
από τα παρασκευάσματα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1901 90 91

ex 1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και
αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, νιόκια, ραβιόλια,
κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο, εκτός των παραγεμι
σμένων ζυμαρικών που υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ 1902 20 10 και 1902 20 30
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Περιγραφή

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα με μορφή νιφάδων, θρόμ
βων, κόκκων στρογγυλών ή σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

1904

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

1905

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

2001 90 30

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), παρασκευασμένο ή διατηρημένο με ξίδι ή
οξικό οξύ

2001 90 40

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

2004 10 91

Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, καταψυγμένες,
εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 2006, με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2004 90 10

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata) παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς παρά
με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένο, εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 2006

2005 20 10

Πατάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι καταψυγ
μένες, εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 2006, με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2005 80 00

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς παρά
με ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένο, εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 2006

2008 99 85

Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), αλλιώς παρασκευα
σμένο ή διατηρημένο, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

2008 99 91

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους, ίσης ή ανώτερης του 5 %, αλλιώς
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

2101 12 98

Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ

2101 20 98

Παρασκευασμένα με βάση το τσάι ή το ματέ

2101 30 19

Φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ με εξαίρεση το φρυγμένο κιχώριο

2101 30 99

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ με
εξαίρεση εκείνα του φρυγμένου κιχωρίου

2102 10 31 και
2102 10 39

Ζύμες αρτοποίησης, αποξηραμένες ή μη

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

ex 2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, άλλα
από εκείνα που περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΣΟ 2106 10 20, 2106 90 20 και
2106 90 92, και άλλα από σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών
ουσιών
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2202 90 91, 2202 90 95
και 2202 90 99

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης
2009, που περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχο
νται από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

2905 43 00

Μαννιτόλη

2905 44

D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

3302 10 29

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά
διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες και άλλα παρασκευάσματα
με βάση ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών, που
περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό, με αλκοολικό
τίτλο κατ’ όγκο που δεν υπερβαίνει το 0,5 %, εκτός από εκείνα που υπάγονται στον κωδικό
της ΣΟ 3302 10 21

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα καζεϊνών· κόλλες καζεΐνης

ex 3505 10

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, με εξαίρεση τα εστεροποιημένα και
αιθεροποιημένα άμυλα κάθε είδους του κωδικού ΣΟ 3505 10 50

3505 20

Κόλλες με βάση τα άμυλα ή τις δεξτρίνες ή άλλα τροποποιημένα άμυλα

3809 10

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών
υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και
παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλω
στοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες
βιομηχανίες παρασκευασμένες με βάση αμυλώδεις ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού

3824 60

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

Πίνακας 2

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για τα οποία ο εισαγωγικός δασμός αποτελείται από έναν δασμό κατ’ αξία που περιλαμβάνει
ένα γεωργικό στοιχείο ή ένα ειδικό δασμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
Κωδικός ΣΟ

ex 0505

Περιγραφή

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών
(έστω και κομμένα στα άκρα) και πούπουλα, ακατέργαστα ή απλώς καθαρισμένα, απολυμα
σμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη συντήρησή τους. Σκόνες και απορρίμ
ματα φτερών ή μέρη φτερών:

0505 10 90

–

Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα, άλλα από τα
ακατέργαστα

0505 90 00

–

Λοιπά

0511 99 39

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης, άλλοι από ακατέργαστους

ex 1212 29 00

Φύκια, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και σε σκόνη,
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται στη φαρ
μακευτική

ex 1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ
και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα

EL
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1302 12 00

–

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά γλυκόριζας

1302 13 00

–

Χυμοί και φυτικά εκχυλίσματα λυκίσκου

1302 19 20 και
1302 19 70

–

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά με εξαίρεση τους χυμούς και τα φυτικά εκχυλίσματα της
γλυκόριζας, του λυκίσκου, της ελαιορητίνης βανίλιας και του οπίου

–

Πηκτικές ύλες

1302 31 00

–

Αγάρ-αγάρ, έστω και τροποποιημένο

1302 32 10

–

Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια ή από χαρουπόσπορο έστω και τροποποιημένα

1505 00

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της
λανολίνης

1506 00 00

Άλλα ζωικά λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, εξευγενισμένα ή μη, αλλά όχι χημικώς
μεταποιημένα

ex 1515 90 11

Λάδι jojoba και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματι
σμένα

ex 1302 20

1516 20 10

Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax»

1517 90 93

Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων
(φορμών)

ex 1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή
ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρ
μανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα
ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα
διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 15, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού. Εξαιρούνται τα λάδια των κωδικών ΣΟ 1518 00 31 και 1518 00 39

1520 00 00

Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά
σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

1522 00 10

Λάδι δερμάτων

1702 90 10

Μαλτόζη χημικώς καθαρή

1704 90 10

Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς
προσθήκη άλλων υλών

1803

Πάστα κακάου (κακαόμαζα), αποβουτυρωμένη ή μη

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

1805 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
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Περιγραφή

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε
είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από
40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως
0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί
πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
–

Άλλα, που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυ
κόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 %
λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβα
νομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή
άμυλα κάθε είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊ
όντα των κλάσεων 0401 έως 0404

ex 2001 90 92

Καρδιές φοινίκων παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξύδι ή οξικό οξύ

ex 2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα,
με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

2008 11 10

–

Βούτυρο αράπικων φιστικιών -Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2008 91 00

–

Καρδιές φοινίκων

ex 2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με
βάση αυτά τα προϊόντα. Κιχώριο φρυγμένο και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώ
ματα αυτού, πλην των παρασκευασμάτων των κωδικών ΣΟ 2101 12 98, 2101 20 98,
2101 30 19 και 2101 30 99

ex 2102 10

Ζύμες ενεργές:

2102 10 10

–

Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)

2102 10 90

–

Άλλες, εκτός από τις ζύμες αρτοποίησης

2102 20

Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί

2102 30 00

Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα,
σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευά
σματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

ex 2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

ex 2106 10

–

2106 10 20

ex 2106 90
2106 90 20

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:

––

–

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη,
γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές
ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο
του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

Άλλα:

––

Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις
ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών
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2106 90 92

––

2201 10

Φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα

2202 10 00

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα

2202 90 10

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης
2009, που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που
προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

2203 00

Μπύρα από βύνη

2205

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή
αρωματικών ουσιών

ex 2207

Εκτός από τις περιπτώσεις που λαμβάνεται από γεωργικά προϊόντα του παραρτήματος I της
ΣΛΕΕ, αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή
περισσότερο και αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου.

ex 2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο μικρότερο του 80 % vol,
άλλη από εκείνη που προέρχεται από γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I
της ΣΛΕΕ. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

2402

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

2403

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενο
ποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού

3301 90

Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθέριων ελαίων σε λίπη, σταθερά
λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά
υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθέριων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά
νερά και υδατικά διαλύματα αιθέριων ελαίων

ex 3302

Άλλα παρασκευάσματα που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα,
ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος
λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 %
ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά
διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποι
ούνται ως βασικές ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:

3302 10 10

–

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών, που περιέ
χουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό, που έχουν κατ’
όγκο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 0,5 %

3302 10 21

–

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών που περιέ
χουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό, με κατ’ όγκο
αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 0,5 % και που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που
περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα,
λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη και λιγότερο από 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε
είδους

ex 3502

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρω
τεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο
από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:
–

Αυγοαλβουμίνη:
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–

Αποξεραμένη:

–––

––

Άλλα:

–––

–

Άλλη εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να καταστεί ακατάλληλη για τη δια
τροφή των ανθρώπων

Άλλα εκτός από τα ακατάλληλα ή που πρέπει να καταστούν ακατάλληλα για τη
διατροφή των ανθρώπων

Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσοτέρων πρω
τεϊνών ορού γάλακτος:

3502 20 91 και
3502 20 99

––

3823

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα).
Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να καταστεί ακατάλληλη για τη διατροφή
των ανθρώπων), έστω και ξηρή (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)

Γεωργικά προϊόντα μη υπαγόμενα στο παράρτημα I και γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των εμπορευμάτων αυτών, επιλέξιμα για επιστροφές
κατά την εξαγωγή, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Γεωργικά προϊόντα για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή

Περιγραφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα I

1

2

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι,
κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί
ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα
ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματι
σμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

ex 0403 10

–

0403 10 51 έως 0403 10 99

ex 0403 90
0403 90 71 έως 0403 90 99

Δημητριακά (1)

Ρύζι (2)

Αβγά (3)

Ζάχαρη, μελάσα ή
ισογλυκόζη (4)

Γαλακτοκομικά
προϊόντα (5)

3

4

5

6

7

A

A

A

A

Γιαούρτια:

– – Αρωματισμένα ή
– – – Αρωματισμένα
– – – Άλλα:

με προσθήκη φρούτων ή κακάου:

–– ––

Με προσθήκη φρούτων και/ή ξηρών καρπών

A

A

–– ––

Με προσθήκη κακάου

A

A

A

A

A

A

A

A

–

A

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ex 0403

A: Η ποσότητα αναφοράς καθορίζεται βάσει της ποσότητας του προϊόντος που πράγματι χρησιμοποιείται για
την παρασκευή των εξαγόμενων εμπορευμάτων [άρθρο 27 στοιχείο δ)].
B: Η ποσότητα αναφοράς καθορίζεται σε σταθερή βάση [άρθρο 27 στοιχείο δ)]

EL

Κωδικός ΣΟ

Άλλα:

– –
––
––

Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων και/ή ξηρών
καρπών ή κακάου:
– Αρωματισμένα
– Άλλα:
Με προσθήκη φρούτων ή ξηρών καρπών

A

A

–– ––

Με προσθήκη κακάου

A

A

A
A

A

L 150/35

–– ––

2

ex 0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το
γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη:

ex 0405 20

–

3

4

5

6

7

L 150/36

1

Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη:
EL

0405 20 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος μεγαλύτερης από 39 %
αλλά μικρότερης από 60 %

A

0405 20 30

––

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή
ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 %

A

Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό),
κατεψυγμένα:
–

0710 40 00

ex 0711

Γλυκό καλαμπόκι:

––

Σε στάχυα

A

A

––

Σε σπόρους

B

A

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του
θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο
έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να
εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλ
ληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:
–– –

0711 90 30

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ex 0710

Γλυκό καλαμπόκι:

–– ––

Σε στάχυα

A

A

–– ––

Σε σπόρους

Β

A

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από
λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφό
ρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου 15, άλλα από τα λίπη
και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης
1516:

ex 1517 10

–

Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαρ
γαρίνης:

20.5.2014

ex 1517

1517 10 10

– –

–

– –

1702 50 00

–

5

6

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 %
αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

7

A

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 %
αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

A

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

A

–

Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με
ζάχαρη:

ex 1704 90

–

Άλλα:

A

A

A

A

A

A

1704 90 30

––

Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα»

A

1704 90 51 έως 1704 90 99

––

Άλλη

A

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που
περιέχουν κακάο:

1806 10

–

A

Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκα
ντικών:

– –

Γλυκαινόμενη αποκλειστικά με την προσθήκη ζαχαρό
ζης

A

A

A

––

Άλλη

A

A

A

–

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβά
νεται και η λευκή σοκολάτα):

1704 10

1806 20

4

Άλλα:

1517 90 10

ex 1704

3

EL

ex 1517 90

2

20.5.2014

1
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Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε πλα
κίδια, τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει
τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη,
κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες
συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg:

A

2

3

4

5

6

7

A

A

A

Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους της
διάκρισης ΣΟ 1806 20 70

A

––

Άλλα παρασκευάσματα της διάκρισης 1806 20

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

EL

––
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1

1806 31 00 και 1806 32

–

Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους

1806 90

–

Άλλα:

1806 90 60,
1806 90 70,
1806 90 90
ex 1901

1901 10 00

Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα. Ζαχαρώδη και τα
υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκα
τάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο

– –

Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο.
Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο.
Άλλα

A

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από
αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή
εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέ
χουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως
απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περι
λαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από
προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404, που δεν περιέ
χουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος
κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών,
συσκευασμένα για λιανική πώληση:

–

– –

Παρασκευάσματα διατροφής με γαλακτοκομικά προϊ
όντα των κλάσεων 0401 έως 0404, που περιέχουν
κακάο σε κατά βάρος περιεκτικότητα μικρότερη από
5 % επί προϊόντος πλήρως αποβουτυρωμένου

A

A

––

Άλλη

A

A

–

Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλά
σης 1905:

20.5.2014

1901 20 00

– –

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1806 90 11,
1806 90 19,
1806 90 31,
1806 90 39,
1806 90 50

1901 90 11 και 1901 90 19

ex 1902

5

6

7

A

A

A

A

A

A

A

A

A

– –

Παρασκευάσματα διατροφής με γαλακτοκομικά προϊ
όντα των κλάσεων 0401 έως 0404, που περιέχουν
κακάο σε κατά βάρος περιεκτικότητα μικρότερη από
5 % επί προϊόντος πλήρως αποβουτυρωμένου

A

A

––

Άλλη

A

A

A

A

–

Άλλα:

––

Εκχυλίσματα βύνης

––

Άλλα:

–– –

Άλλα:

––––

Παρασκευάσματα διατροφής με προϊόντα των κλά
σεων 0401 έως 0404, που περιέχουν κακάο σε
κατά βάρος περιεκτικότητα μικρότερη από 5 %
επί προϊόντος πλήρως αποβουτυρωμένου

A

A

–– ––

Άλλα

A

A

A

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με
κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα,
όπως τα σπαγγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, νιόκια,
ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους),
έστω και παρασκευασμένο
–

Ζυμαρικά εν γένει όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε
αλλιώς παρασκευασμένα:

––

1902 11 00

4

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1901 90 99

3

EL

ex 1901 90

2

20.5.2014

1

Που περιέχουν αβγά:

–– –

Από σιτάρι σκληρό ή από άλλα δημητριακά

Β

A

–– –

Άλλα:

A

A

Άλλα:

L 150/39

––

1902 19

3

4

5

6

7

–– –

Από σιτάρι σκληρό ή από άλλα δημητριακά

Β

A

–– –

Άλλα

A

A

–

EL

ex 1902 20

2

Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή
αλλιώς παρασκευασμένα):

––

Άλλα

A

A

A

A

1902 30

––

Άλλα ζυμαρικά εν γένει

A

A

A

A

1902 40

–

A

A

A

A

A

A

A

Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους):

1902 40 10

Μη παρασκευασμένο:

–– –

Από σκληρό σιτάρι

Β

–– –

Άλλα

A

Άλλη

1902 40 90

––

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από
άμυλα με μορφή νιφάδων, θρόμβων κ.λπ.

1904

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

A
A

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1902 20 91 και 1902 20 99

––

L 150/40

1

Διογκωμένο ρύζι χωρίς ζάχαρη ή προπαρασκευασμένο
ρύζι:
Που περιέχουν κακάο (6)

A

Β

––

Χωρίς κακάο

A

Β

A

20.5.2014

––

2

3

4

5

6

7

A

A

A

A

A

A

A

–

Άλλα, που περιέχουν κακάο (6)

A

A

–

Άλλα

A

A

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

1905 10 00

–

Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot»

A

1905 20

–

Ψωμί με καρυκεύματα

A

A

A

A

–

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών· γκόφρες και γκο
φρέτες:

EL

1905

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών· γκόφρες και γκοφρέ
τες

A

A

A

A

1905 40

–

Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα
προϊόντα

A

A

A

A

1905 90

–

Άλλα:

1905 90 10

––

Ψωμί άζυμο (mazoth)

A

1905 90 20

– –

Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποι
ούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξηραμένες
ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα
και παρόμοια προϊόντα

A

––

Άλλα:

A

A

A

1905 90 45 έως 1905 90 90

–– –

Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αβγών, τυριού ή
φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρα και λιπαρές
ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεμιά, 5 % κατά
βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή κατάσταση:

Άλλα προϊόντα

A

A

A

L 150/41

– – –

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1905 31 και 1905 32

1905 90 30

20.5.2014

1

2

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη
φυτών, παρασκευασμένων ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό
οξύ:

ex 2001 90

–

–– –

Σε στάχυα

A

A

–– –

Σε σπόρους

Β

A

A

A

––

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και
παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά
βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα
προϊόντα της κλάσης 2006:

ex 2004 10

– Πατάτες:
– – Άλλα:

ex 2004 90

–– –

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

A

A

A

A

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:
––

2004 90 10

7

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):

ex 2004

2004 10 91

6

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2001 90 40

5

Άλλα:

––

2001 90 30

4

EL

ex 2001

3

L 150/42

1

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):

–– –

Σε στάχυα

A

A

–– –

Σε σπόρους

Β

A

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι
ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, εκτός από τα προϊόντα της
κλάσης 2006:

ex 2005 20

–

Πατάτες:

20.5.2014

ex 2005

2005 20 10

2
––
–

A

A

A

A

––

Σε σπόρους

Β

A

– – – – –

Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea
mays var. saccharata):

–– ––– –

Σε στάχυα

A

–– ––– –

Σε σπόρους

Β

–––––

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες
και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότη
τας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή
ανώτερης του 5 %

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

– – Άλλα:
– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:
– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:

A

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσα
γιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα
αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο
φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και
τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:
–

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και
παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, απο
στάγματα ή συμπυκνώματα με βάση τον καφέ:

–– –

Άλλα

A

A

A

L 150/43

2101 12 98

7

Σε στάχυα

ex 2008 99

ex 2101

A

6

––

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

2008 99 91

A

5

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):

ex 2008

2008 99 85

4

EL

2005 80 00

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

3

20.5.2014

1

ex 2101 20

2

3

4

A

A

5

6

7

– Εκχυλίσματα,

αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή
ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα,
αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το
ματέ:

L 150/44

1

EL

2101 20 98
ex 2101 30

–– –
–

Άλλα

A

A

A

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγ
μένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων
του καφέ:

–– –

Άλλα

ex 2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι
μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης
3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευα
σμένες:

ex 2102 10

–

Ζύμες ενεργές:

2102 10 31 και 2102 10 39

––

2105 00

Παγωτά και άλλα εδώδιμα είδη πάγου, με ή χωρίς κακάο:

Ζύμες αρτοποιίας

A

–

Με κακάο

A

A

–

Άλλα

A

A

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού:

A

A

A

A

A
20.5.2014

ex 2106

A
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Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα
του καφέ:

–– –
– –

2101 30 99

A

Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα
του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυ
κνώματα αυτών:

– –

2101 30 19

Άλλα

ex 2106 90

2
–

Άλλα

A

6

7

A

A

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα
αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με
εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης
2009:

2202 10 00

–

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και
τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυ
καντικών ή αρωματισμένα

2202 90

–

Άλλα:

– –

A

A

Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως
0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα
των κλάσεων 0401 έως 0404:

– – –

Ζύθοι βύνης, με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατ’
όγκον που δεν υπερβαίνει το 0,5 % vol

Β

–– –

Άλλα

A

A

A

A

A

A

Άλλα

2202 90 91 έως 2202 90 99

––

2205

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρα
σκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών

ex 2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοο
λικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ
και άλλα οινοπνευματώδη ποτά:
–

Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα

από το ουίσκι Bourbon:

A
L 150/45

– Ουίσκι:
– – εκτός

A

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2202

ex 2208 30

A

5

EL

––

2208 20

4

Άλλα:

2106 90 92 και 2106 90 98

2202 90 10

3

20.5.2014

1

ex 2208 30 30 έως 2208 30 88

2
–––

Άλλα ουίσκι, εκτός εκείνων που συμπεριλαμβάνονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2006 της Επιτρο
πής (7)

3

A

2208 50 91 και 2208 50 99

––

Τζινέβρα

A

2208 60

–

Βότκα

A

2208 70

–

Λικέρ

A

ex 2208 90

–

Άλλα:

– – – – – – –

2208 90 48

–––––––

2208 90 56

– – – – – – –

2208 90 69

–––––

2208 90 71

– – – – – Οινοπνευματώδη

2208 90 77

–––––

A

A

A

A

A

Calvados σε δοχεία 2 λίτρων ή λιγότερο

A

Άλλα αποστάγματα φρούτων (εκτός από λικέρ)
που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

A

Άλλα αποστάγματα (εκτός από λικέρ), άλλα
από τα αποστάγματα φρούτων και άλλα από
τεκίλα που παρουσιάζονται σε δοχεία με
περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

A

A

Άλλα οινοπνευματώδη ποτά, σε δοχεία με χωρη
τικότητα που δεν υπερβαίνει τα 2 λίτρα

A

A

A

A

ποτά από αποστάγματα φρούτων,
σε δοχεία με χωρητικότητα άνω των 2 λίτρων
Άλλα αποστάγματα (εκτός από λικέρ), άλλα από
τα αποστάγματα φρούτων και άλλα από τεκίλα
που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
που υπερβαίνει τα 2 λίτρα

A

A

A

20.5.2014

2208 90 45

7
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Τζιν

Ούζο σε δοχεία 2 λίτρων ή λιγότερο

6

EL

––

–– ––

5

A

2208 50 11 και 2208 50 19

2208 90 41

4

L 150/46

1

2208 90 78

ex 2905

2
–– – –

Άλλα οινοπνευματώδη ποτά, σε δοχεία με χωρητι
κότητα που υπερβαίνει τα 2 λίτρα

3

4

5

6

7

A

A

A

EL

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα,
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα τους:
––

Μαννιτόλη

Β

Β

2905 44

––

D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

Β

Β

A

A

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή
περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησι
μοποιούνται ως βασικές ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα
παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες που χρησιμοποι
ούνται για την παρασκευή ποτών:

ex 3302 10

–

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες
ειδών διατροφής ή ποτών:
Άλλα

A

3302 10 29

–– –––

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊ
νών. Κόλλες καζεΐνης:

3501 10

–

Καζεΐνη

3501 90

–

Άλλες

3501 90 10

––

Κόλλες καζεΐνης

A

3501 90 90

––

Άλλες

Β

ex 3502

–

Αυγοαλβουμίνη:

L 150/47

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυ
κνώματα δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος
που περιέχουν, κατά βάρος που υπολογίζεται σε ξερή ύλη,
περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβου
μινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών:

Β
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2905 43 00

ex 3302

20.5.2014

1

ex 3502 11
3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91 και 3502 20 99

ex 3505

3505 10 50

ex 3809

Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να
καταστεί ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώ
πων)

Β

Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να
καταστεί ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώ
πων)

Β

Γαλακτοαλβουμίνη:

– –

Β

Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να
καταστεί ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων),
έστω και ξηρή (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες
κ.λπ.)

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ.
τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε
είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξ
τρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, εκτός
των αμύλων του κωδικού ΣΟ 3505 10 50

A

Άμυλα κάθε είδους, εστεροποιημένα και αιθεροποι
ημένα

A

– – –

A

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές
βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊ
όντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρα
σκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της
βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋ
φαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία
του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατο
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
–

7

Με βάση αμυλούχες ύλες

A

A

20.5.2014

3809 10

6

Άλλη:

– – –

–

5

Ξηρή

– – –

––

4
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ex 3502 20

––

3

EL

ex 3502 19

2
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1

ex 3824

4

5

6

7

Συνθετικά παρασκευάσματα για καλούπια ή πυρήνες χυτη
ρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών
ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊ
όντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού.
–

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

Β

Β

Παράρτημα I μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα I μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Παράρτημα I μέρος XIX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Παράρτημα I μέρος III στοιχεία β), γ), δ) και ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Παράρτημα I μέρος XVI στοιχεία α) έως ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Με περιεκτικότητα σε κακάο 6 % κατ’ ανώτατο όριο.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1670/2006 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2006, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό και τη χορήγηση
προσαρμοσμένων επιστροφών για τα σιτηρά που εξάγονται υπό μορφή οινοπνευματωδών ποτών (ΕΕ L 312 της 11.11.2006, σ. 33).
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(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

3

EL

3824 60

2

20.5.2014

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Βασικά προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ)
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

ex 0402 10 19

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μικρότερη από
1,5 %, άλλο από εκείνο σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερ
βαίνει τα 2,5 kg (ομάδα προϊόντων 2)

ex 0402 21 18

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 %, άλλο από
εκείνο σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg
(ομάδα προϊόντων 3)

ex 0404 10 02 έως
ex 0404 10 16

Ορός γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (ομάδα προϊόντων 1)

ex 0405 10

Βούτυρο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (ομάδα προϊόντων 6)

0407 21 00,
0407 29 10,
ex 0407 90 10

Αβγά πουλερικών ορνιθώνος με κέλυφος, νωπά ή διατηρημένα, άλλα από τα αβγά προς
επώαση

ex 0408

Αβγά χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αβγών, κατάλληλα για διατροφή ανθρώπων,
νωπά, αποξηραμένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών

1001 19 00
ex 1001 99 00

Σιτάρι σκληρό, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά
Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

1002 90 00

Σίκαλη, άλλη από αυτή που προορίζεται για σπορά

1003 90 00

Κριθάρι, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

1004 90 00

Βρώμη, άλλη από αυτή που προορίζεται για σπορά

1005 90 00

Καλαμπόκι, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

ex 1006 30

Ρύζι λευκασμένο

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσματα

1007 90 00

Σόργο σε κόκκους, άλλο από αυτό που προορίζεται για σπορά

1701 99 10

Ζάχαρη άσπρη

ex 1702 19 00
1703

Λακτόζη με περιεκτικότητα σε λακτόζη 98,5 % κατά βάρος, εκφρασμένη σε άνυδρη
λακτόζη επί ξηράς ύλης
Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της
ζάχαρης

20.5.2014
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα τα οποία μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετο εισαγωγικό δασμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

0403 10 51 έως 0403 10 99

Γιαούρτια αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου

0403 90 71 έως 0403 90 99

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που
έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων,
καρπών ή κακάου

0710 40 00

Γλυκό καλαμπόκι, άψητο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο

0711 90 30

Γλυκό καλαμπόκι, διατηρημένο προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη,
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν
για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή του), αλλά ακατάλληλο για διατροφή στην
κατάσταση που βρίσκεται

1517 10 10

Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης, περιεκτικότητας, κατά
βάρος, σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 % αλλά
που δεν υπερβαίνει το 15 %

1517 90 10

Άλλα μείγματα ή παρασκευάσματα διατροφής από ζωικά ή φυτικά λίπη ή έλαια ή από
κλάσματα διαφόρων λιπών ή ελαίων του κεφαλαίου 15, άλλα από τα λίπη και έλαια
διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε
λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν
υπερβαίνει το 15 %

1702 50 00

Χημικώς καθαρή φρουκτόζη

2005 80 00

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata), παρασκευασμένο ή διατηρημένο αλλιώς
παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, μη κατεψυγμένο, εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 2006

2905 43 00

Μαννιτόλη

2905 44

D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

ex 3502

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων
πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη,
περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:
–

ex 3502 11
3502 11 90
ex 3502 19
3502 19 90
ex 3502 20

Αυγοαλβουμίνη:

––

Ξηρή:

–––

––

Άλλα:

–––

–

Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να καταστεί ακατάλληλη για τη
διατροφή των ανθρώπων)

Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να καταστεί ακατάλληλη για τη
διατροφή των ανθρώπων)

Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσότερων
πρωτεϊνών ορού γάλακτος:

––

Άλλη (εκτός από την ακατάλληλη ή που πρέπει να καταστεί ακατάλληλη για τη
διατροφή των ανθρώπων)

3502 20 91

–––

Ξηρή (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)

3502 20 99

–––

Άλλα
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Περιγραφή εμπορευμάτων

3505 10 10

Δεξτρίνες

3505 10 90

Τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους άλλα από δεξτρίνες, με εξαίρεση τα κάθε είδους
εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα άμυλα

3505 20

Κόλλες με βάση τα άμυλα ή τις δεξτρίνες ή άλλα τροποποιημένα άμυλα

3809 10

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρω
στικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρα
σκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησι
μοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του
δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες παρασκευασμένες με βάση αμυλώδεις ύλες, που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

3824 60

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Γεωργικά προϊόντα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) (1)
Περιγραφή των γεωργικών προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν
ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών

ex 0403

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

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκα
ντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβά
νονται αλλού

ex 0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα

0407 21 00

Αβγά πουλερικών με το τσόφλι τους, νωπά, των ορνίθων του είδους Gallus dome
sticus, άλλα από τα αβγά προς επώαση

0709 99 60

Γλυκό καλαμπόκι, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη

0712 90 19

Γλυκό καλαμπόκι, ξερό, έστω και κομμένο σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένο ή σε
σκόνη, αλλά όχι περαιτέρω παρασκευασμένο, εκτός του υβριδίου που προορίζεται για
σπορά

Κεφάλαιο 10

Σιτηρά (2)

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή
κατάσταση

1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της
ζάχαρης

(1) Γεωργικά προϊόντα που λαμβάνονται υπόψη εφόσον χρησιμοποιούνται ως έχουν ή μετά από μεταποίηση ή θεωρείται ότι έχουν
χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I.
(2) Εκτός από σιτάρι και σμιγάδι για σπορά που υπάγονται στις διακρίσεις 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 και
1001 91 90, σίκαλη για σπορά που υπάγεται στη διάκριση 1002 10 00, κριθάρι για σπορά που υπάγεται στη διάκριση
1003 10 00, βρώμη για σπορά που υπάγεται στη διάκριση 1004 10 00, καλαμπόκι για σπορά που υπάγεται στη διάκριση
1005 10, ρύζι για σπορά που υπάγεται στη διάκριση 1006 10 10, σόργο για σπορά που υπάγεται στη διάκριση 1007 10
και κεχρί για σπορά που υπάγεται στη διάκριση 1008 21 00.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Πίνακας αντιστοιχίας
Ο παρών κανονισμός

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2009

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3

—

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

—

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

—

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

—

—

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ)

—

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)

—

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

—

—

Άρθρο 2 στοιχείο η)

—

—

Άρθρο 2 στοιχείο θ)

—

—

Άρθρο 2 στοιχείο ι)

—

—

Άρθρο 2 στοιχείο ια)

—

—

Άρθρο 2 στοιχείο ιβ)

—

—

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

—

—

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 1

—

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

—

Άρθρο 4 παράγραφος 4

—

Άρθρο 4

Άρθρο 5

—

Άρθρο 5

Άρθρο 11

Άρθρο 3

Άρθρο 6 παράγραφος 1

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

—

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

—

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος
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Ο παρών κανονισμός

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2009

Άρθρο 6 παράγραφος 4

—

—

Άρθρο 7

—

Άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερη περίο
δος

Άρθρο 8

—

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 9

—

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 7 παράγραφος 1

—

—

Άρθρο 6 παράγραφος 2

—

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

—

Άρθρο 11

Άρθρο 14 πρώτο εδάφιο

—

Άρθρο 12 στοιχεία α), β)
και γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 4 και άρθρο 14 δεύτερο
εδάφιο

—

Άρθρο 12 στοιχείο δ)

Άρθρο 6 παράγραφος 4 και 15 παράγραφος 1

—

Άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 Άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 6, άρθρο 7 παράγραφοι
2, 3 και 4, άρθρο 14 πρώτο εδάφιο
και 3

—

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 14 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 14 παράγραφος 1

—

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

—

Άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο
και άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 3

—

—

Άρθρο 14 παράγραφος 4

—

Άρθρο 4 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
και άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 1

—

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4

Άρθρο 15 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 16

—

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4

Άρθρο 17

Άρθρο 10

—

Άρθρο 18

Άρθρο 12 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 19

Άρθρο 12 παράγραφος 1 τρίτο και τέταρτο εδάφιο

—
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Ο παρών κανονισμός

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2009

Άρθρο 20

Άρθρο 12 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

—

—

Άρθρο 12 παράγραφος 2

—

Άρθρο 21

—

Άρθρο 7

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2

—

Άρθρο 22 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 23

—

—

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 24 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 25

—

—

Άρθρο 26

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

—

Άρθρο 27

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

—

Άρθρο 28

Άρθρο 8 παράγραφος 5

—

Άρθρο 29

—

—

Άρθρο 30

—

—

Άρθρο 31

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και άρθρο 8
παράγραφοι 5 και 6

—

Άρθρο 32

Άρθρο 8 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο και άρθρο 8
παράγραφοι 5 και 6

—

Άρθρο 33

Άρθρο 9

Άρθρο 5

Άρθρο 34 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

—

Άρθρο 34 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 35

Άρθρο 18, άρθρο 6 παράγραφος 5 και άρθρο 8
παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

—

Άρθρο 36

Άρθρο 13

—

Άρθρο 37

Άρθρο 19

Άρθρο 10

Άρθρο 38

—

—
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Ο παρών κανονισμός

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 614/2009

Άρθρο 39

Άρθρο 15 παράγραφος 2

—

Άρθρο 40

—

—

Άρθρο 41

—

—

Άρθρο 42

Άρθρο 16

—

Άρθρο 43

Άρθρο 16

—

Άρθρο 44

Άρθρο 16

—

—

Άρθρο 17

—

Άρθρο 45

Άρθρο 20

Άρθρο 11

Άρθρο 46

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 12

—

Άρθρο 21 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 6

—

—

Άρθρο 9

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Άρθρο 1

Παράρτημα II

—

—

Παράρτημα III

—

—

Παράρτημα IV

Παράρτημα III

Άρθρο 1

Παράρτημα V

Παράρτημα I

—

Παράρτημα IV

Παράρτημα I

Παράρτημα VI

Παράρτημα V

Παράρτημα II
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Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε στην παράγραφο 15 της συμφωνίαςπλαισίου για τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη
ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις συναντήσεις που πραγματοποιεί με εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των εργασιών της
για την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 511/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους στην Ένωση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η βασική διεθνής πράξη στην οποία προβλέπεται ένα γενικό πλαίσιο για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιολογικής
ποικιλομορφίας καθώς και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των
γενετικών πόρων είναι η σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία που εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης σύμφωνα με
την απόφαση 93/626/ΕΟΚ του Συμβουλίου («η σύμβαση» (3).

(2)

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των
οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη σύμβαση για τη Βιολογική
Ποικιλομορφία («το πρωτόκολλο της Ναγκόγια»), είναι διεθνής συνθήκη που εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010 από
τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης (4). Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια αναπτύσσει περαιτέρω τους γενικούς κανόνες της
σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον καταμερισμό των χρηματικών και μη χρηματικών
οφελών που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με
γενετικούς πόρους («πρόσβαση και καταμερισμός οφελών». Σύμφωνα με την απόφαση 2014/283/ΕΕ του Συμβουλίου (5),
το πρωτόκολλο της Ναγκόγια εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης.

(3)

Στην Ένωση χρησιμοποιούνται γενετικοί πόροι από πληθώρα χρηστών και παρόχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται
ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί και μη εμπορικοί ερευνητές και εταιρείες διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, για έρευνα,
ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση. Ορισμένοι χρησιμοποιούν επίσης τις παραδοσιακές γνώσεις που σχετίζονται με
τους γενετικούς πόρους

(4)

Οι γενετικοί πόροι αντιπροσωπεύουν τη γονιδιακή δεξαμενή τόσο των άγριων όσο και των κατοικίδιων ή καλλιεργούμενων
ειδών και διαδραματίζουν σημαντικό και ολοένα μεγαλύτερο ρόλο σε πολλούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ των οποίων
η παραγωγή τροφίμων, η δασοκομία και η ανάπτυξη φαρμάκων, καλλυντικών και βιολογικών πηγών ενέργειας. Επιπλέον,
οι γενετικοί πόροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για την αποκατά
σταση κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και την προστασία απειλούμενων ειδών.

(5)

Οι παραδοσιακές γνώσεις τις οποίες κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες θα μπορούσαν να παρέχουν σημαντικές
πληροφορίες για την επιστημονική ανακάλυψη αξιόλογων γενετικών ή βιοχημικών ιδιοτήτων των γενετικών πόρων. Οι εν
λόγω παραδοσιακές γνώσεις περιλαμβάνουν γνώσεις, καινοτομίες και πρακτικές αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων που
αντιπροσωπεύουν παραδοσιακούς τρόπους ζωής, σημαντικούς για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιολογικής
ποικιλομορφίας.

(1) ΕΕ C 161 της 6.6.2013, σ. 73.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.
(3) Απόφαση 93/626/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία
(ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 1).
(4) Παράρτημα I του εγγράφου UNEP/CBD/COP/DEC/X/1 της 29ης Οκτωβρίου 2010.
(5) Απόφαση 2014/283/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου της
Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη
χρησιμοποίησή τους, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (Βλέπε σελίδα 231 της παρούσας Επίσημης
Εφημερίδας.).
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(6)

Η σύμβαση αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών επί των φυσικών πόρων που βρίσκονται στην περιοχή
δικαιοδοσίας τους, καθώς και την εξουσία των κρατών όσον αφορά τον καθορισμό της πρόσβασης στους γενετικούς
πόρους τους. Η σύμβαση επιβάλλει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη την υποχρέωση να δημιουργήσουν τις συνθήκες
εκείνες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους επί των οποίων ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα, για
περιβαλλοντικά ορθές χρήσεις από άλλα συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση. Η σύμβαση καθιστά επίσης υποχρεωτική για
κάθε συμβαλλόμενο μέρος τη λήψη μέτρων με στόχο τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των αποτελεσμάτων της
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των οφελών που προκύπτουν από την εμπορική και κάθε άλλη χρησιμοποίηση
γενετικών πόρων, μεταξύ του ιδίου και του συμβαλλομένου μέρους που παρέχει τους πόρους αυτούς. Ο εν λόγω
καταμερισμός συμφωνείται βάσει αμοιβαίως αποδεκτών όρων. Η σύμβαση καλύπτει επίσης την πρόσβαση και τον
καταμερισμό των οφελών ως προς τις γνώσεις, καινοτομίες και πρακτικές των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων,
που είναι σημαντικές για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας.

(7)

Οι γενετικοί πόροι θα πρέπει να διατηρούνται επιτόπου και να χρησιμοποιούνται με τρόπο βιώσιμο, τα δε οφέλη που
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους θα πρέπει να καταμερίζονται δίκαια και ισότιμα, προκείμενου να συμβάλλουν
στην εξάλειψη της φτώχειας και, κατά συνέπεια, στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων
Εθνών, σύμφωνα με το προοίμιο του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια θα πρέπει
επίσης να αποσκοπεί στην αξιοποίηση αυτού του δυναμικού.

(8)

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια ισχύει για τους γενετικούς πόρους επί των οποίων τα κράτη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα,
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 της σύμβασης και όχι στο ευρύτερο πεδίο του άρθρο 4 της
σύμβασης. Αυτό συνεπάγεται ότι το πρωτόκολλο της Ναγκόγια δεν επεκτείνεται στο σύνολο του πεδίου εφαρμογής του
άρθρου 4 της σύμβασης, επί παραδείγματι σε δραστηριότητες που διεξάγονται σε θαλάσσιες περιοχές, πέραν της εθνικής
δικαιοδοσίας. Η έρευνα σχετικά με τους γενετικούς πόρους επεκτείνεται σταδιακά σε νέες περιοχές, ειδικά στους
ωκεανούς, οι οποίοι παραμένουν το λιγότερο εξερευνημένο και γνωστό περιβάλλον του πλανήτη. Ο βαθύς ωκεανός
συγκεκριμένα συνιστά το τελευταίο μεγάλο σύνορο του πλανήτη και προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον
αφορά την έρευνα, την αναζήτηση και την εξερεύνηση πόρων.

(9)

Είναι σημαντικό να διαμορφωθεί ένα σαφές και ισχυρό πλαίσιο εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, το οποίο θα
πρέπει να συμβάλλει στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας και στη βιώσιμη χρήση των παραμέτρων της, στον
δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και στην εξάλειψη
της φτώχειας, ενισχύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην Ένωση για δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης στη φύση. Είναι επίσης σημαντικό να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση στην Ένωση γενετικών πόρων ή παραδο
σιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους που δεν αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις ή τις
ρυθμιστικές απαιτήσεις περί πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών ενός συμβαλλόμενου μέρους στο πρωτόκολλο της
Ναγκόγια, καθώς και να υποστηριχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των δεσμεύσεων για καταμερισμό των οφελών, οι
οποίες διευκρινίζονται σε αμοιβαίως αποδεκτούς όρους μεταξύ παρόχων και χρηστών. Είναι επίσης σημαντικό να βελ
τιωθούν οι προϋποθέσεις ασφάλειας δικαίου σε σχέση με τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων
που συνδέονται με γενετικούς πόρους.

(10)

Το πλαίσιο που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό θα συμβάλει στη διατήρηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης
μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στο πρωτόκολλο της Ναγκόγια, καθώς και μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων, περιλαμ
βανομένων των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, που συμμετέχουν στην πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών
από τους γενετικούς πόρους.

(11)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σημαντικό να ισχύουν οι κανόνες εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια μόνο
για τους γενετικούς πόρους επί των οποίων τα κράτη ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 15 της σύμβασης και για τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, στα οποία αποκτάται πρόσβαση μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια
για την Ένωση.

(12)

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια απαιτεί ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος, κατά την κατάρτιση και εφαρμογή των νομοθετικών
διατάξεων ή των ρυθμιστικών απαιτήσεων περί πρόσβασης και καταμερισμού οφελών, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη
σημασία των γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία (GRFA), καθώς και τον ειδικό τους ρόλο για την
επισιτιστική ασφάλεια. Σύμφωνα με την απόφαση 2004/869/ΕΚ του Συμβουλίου (1), η διεθνής συνθήκη σχετικά με
τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία (ITPGRFA) εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης. Η ITP
GRFA συνιστά εξειδικευμένη διεθνή πράξη περί πρόσβασης και καταμερισμού οφελών κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τους κανόνες εφαρμογής του
πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

(1) Απόφαση 2004/869/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας, της διεθνούς συνθήκης σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία («ITPGRFA») (ΕΕ L 378 της
23.12.2004, σ. 1).
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(13)

Αρκετά από τα συμβαλλόμενα στο πρωτόκολλο της Ναγκόγια μέρη, αποφάσισαν, όσον αφορά την άσκηση των κυριαρ
χικών τους δικαιωμάτων, ότι οι φυτογενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία (PGRFA) τους οποίους διαχειρίζο
νται και ελέγχουν και οι οποίοι ανήκουν στο δημόσιο τομέα και δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I της ITPGRFA,
υπόκεινται επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις της τυποποιημένης συμφωνίας μεταφοράς υλικού (sMTA) για τους
σκοπούς που ορίζονται στην ITPGRFA.

(14)

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο αμοιβαία υποστηρικτικό προς άλλες διεθνείς πράξεις
που δεν αντιβαίνουν προς τους στόχους του πρωτοκόλλου ή της σύμβασης.

(15)

Στο άρθρο 2 της σύμβασης ορίζεται, ότι ως «κατοικίδια είδη» νοούνται τα είδη, τα οποία κατά τα στάδια της εξελικτικής
διαδικασίας έχουν επηρεαστεί από τον άνθρωπο, κατά τρόπο ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες του και ως «βιοτε
χνολογία» νοείται η τεχνολογική εφαρμογή που χρησιμοποιεί βιολογικά συστήματα, ζώντες οργανισμούς ή παράγωγα
αυτών για την παραγωγή ή τροποποίηση προϊόντων ή για διαδικασίες ειδικών σκοπών. Στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου
της Ναγκόγια ορίζεται ότι ως «παράγωγο» νοείται η βιοχημική ένωση που απαντά στη φύση και προκύπτει από τη
γενετική έκφραση ή το μεταβολισμό βιολογικών ή γενετικών πόρων, ακόμη και αν δεν περιέχουν λειτουργικές μονάδες
κληρονομικότητας.

(16)

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια απαιτεί ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος δίδει δέουσα προσοχή σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες υφίστανται ή επίκεινται έκτακτες καταστάσεις που απειλούν ή βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή των
φυτών κατά τα οριζόμενα εθνικώς ή διεθνώς. Στις 24 Μαΐου 2011, στην εξηκοστή τέταρτη Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας
ψηφίστηκε το Πλαίσιο Ετοιμότητας για την Πανδημία Γρίπης για την αμοιβαία γνώση των ιών γρίπης και την πρόσβαση
σε εμβόλια και λοιπά οφέλη («το πλαίσιο ΕΠΓ»). Το πλαίσιο ΕΠΓ ισχύει μόνο για τους ιούς γρίπης που ενέχουν κίνδυνο
πανδημίας για τους ανθρώπους και, συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζεται στους ιούς της εποχικής γρίπης. Το πλαίσιο ΕΠΓ
συνιστά εξειδικευμένη διεθνή πράξη περί πρόσβασης και καταμερισμού οφελών, η οποία συνάδει με το πρωτόκολλο της
Ναγκόγια και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τους κανόνες εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

(17)

Είναι σημαντικό να περιληφθούν στον κανονισμό οι ορισμοί του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και της σύμβασης που
απαιτούνται για την εφαρμογή του κανονισμού από τους χρήστες. Είναι σημαντικό οι νέοι ορισμοί που περιλαμβάνονται
στον παρόντα κανονισμό και δεν περιέχονται στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο της Ναγκόγια να συνάδουν προς τον
ορισμό της σύμβασης και του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Συγκεκριμένα, ο όρος «χρήστης» θα πρέπει να συνάδει με τον
όρο «χρησιμοποίηση γενετικών πόρων» του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

(18)

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια καθιερώνει υποχρέωση προώθησης και ενθάρρυνσης της έρευνας σχετικά με τη βιολογική
ποικιλομορφία, ιδιαίτερα της έρευνας για μη εμπορικούς σκοπούς.

(19)

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί η παράγραφος 2 της απόφασης II/11 της Συνδιάσκεψης των μερών της σύμβασης, στην
οποία τονίζεται εκ νέου ότι οι ανθρώπινοι γενετικοί πόροι δεν συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο της σύμβασης.

(20)

Επί του παρόντος δεν υπάρχει διεθνώς συμφωνηθείς ορισμός για τις «παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς
πόρους». Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας και της ευθύνης των κρατών μελών όσον αφορά θέματα τα οποία άπτονται
των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους και της υλοποίησης των μέτρων διαφύλαξης των
συμφερόντων των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστούν η ευελιξία και η ασφάλεια δικαίου
για παρόχους και χρήστες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αναφέρει τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με
γενετικούς πόρους κατά τα περιγραφόμενα στις συμφωνίες περί καταμερισμού των οφελών.

(21)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, θα πρέπει όλοι οι χρήστες
γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια
για να εξακριβώνουν εάν η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με
γενετικούς πόρους έχει γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις και για να εξασφαλίζουν,
κατά περίπτωση, ότι τα οφέλη καταμερίζονται κατά τρόπο δίκαιο και ισότιμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές θα
πρέπει να αποδέχονται τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως αποδεικτικά ότι οι γενετικοί πόροι που
καλύπτονται από αυτά αποκτήθηκαν νόμιμα και ότι συνομολογήθηκαν αμοιβαίως αποδεκτοί όροι για τον χρήστη και τη
χρησιμοποίηση που προσδιορίζεται σε αυτά. Οι συγκεκριμένες επιλογές των χρηστών όσον αφορά τα μέσα και τα μέτρα
που εφαρμόζουν προκειμένου να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια θα πρέπει να υποστηρίζονται με την αναγνώριση
βέλτιστων πρακτικών, καθώς και με συμπληρωματικά μέτρα στήριξης τομεακών κωδίκων δεοντολογίας, υποδειγμάτων
συμβατικών ρητρών και κατευθυντήριων γραμμών, αποβλέποντας στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και τη μείωση των
δαπανών. Η υποχρέωση των χρηστών να φυλάσσουν τις πληροφορίες που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό
των οφελών θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη και σύμφωνη με το χρονικό πλαίσιο που απαιτούν οι ενδεχόμενες
καινοτομίες.
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(22)

Η επιτυχής εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια εξαρτάται από τη διαπραγμάτευση, από τους χρήστες και τους
παρόχους γενετικών πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους, αμοιβαίως αποδεκτών όρων,
θα οδηγήσουν σε δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό οφελών και θα συμβάλουν στον ευρύτερο στόχο του πρωτοκόλλου της
Ναγκόγια, ήτοι στη συμβολή στη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας. Οι χρήστες και οι
πάροχοι ενθαρρύνονται επίσης να προβάλουν τη σημασία των γενετικών πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων που
συνδέονται με γενετικούς πόρους.

(23)

Η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ισχύει για όλους τους χρήστες, ανεξαρτήτως μεγέθους, συμπεριλαμβα
νομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει
διάφορα μέτρα και μέσα ώστε οι πολύ μικρές και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να τηρούν τις
υποχρεώσεις τους σε προσιτό κόστος και με ασφάλεια δικαίου υψηλού επιπέδου.

(24)

Οι βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσονται από τους χρήστες θα πρέπει να συμβάλουν σημαντικά στον καθορισμό των
μέτρων δέουσας επιμέλειας που ενδείκνυνται ιδιαίτερα για την επίτευξη συμμόρφωσης με το σύστημα εφαρμογής του
πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σε προσιτό κόστος και με ασφάλεια δικαίου υψηλού επιπέδου. Οι χρήστες θα πρέπει να
βασίζονται σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας περί πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών, καταρτισμένους για
ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς και μη εμπορικούς ερευνητικούς κλάδους, καθώς και για τις διάφορες βιομηχανίες. Οι
ενώσεις χρηστών θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να αποφασίζει αν ένας συγκεκριμένος συνδυασμός
διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών που επιβλέπει η εκάστοτε ένωση, είναι δυνατόν να αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η εφαρμογή αναγνωρισμένης βέλτιστης
πρακτικής από χρήστη περιορίζει τον κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη και δικαιολογεί μείωση
των ελέγχων συμμόρφωσης. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για τις βέλτιστες πρακτικές που εγκρίνονται από τα μέρη του
πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

(25)

Δυνάμει του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια πρέπει τα σημεία ελέγχου να είναι αποτελεσματικά και σημαντικά για τη χρήση
γενετικών πόρων. Σε καθορισμένα σημεία της αλυσίδας δραστηριοτήτων που αποτελούν χρησιμοποίηση, οι χρήστες θα
πρέπει να δηλώνουν και να αποδεικνύουν, όταν τους ζητείται να αποδείξουν ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια. Ένα
χρονικό σημείο που ενδείκνυται για τη σχετική δήλωση είναι η στιγμή λήψης των ερευνητικών κονδυλίων. Άλλο
κατάλληλο χρονικό σημείο είναι το τελικό στάδιο της χρησιμοποίησης, ήτοι το στάδιο της τελικής ανάπτυξης προϊόντος
πριν από την υποβολή αίτησης άδειας εμπορίας για το προϊόν που αναπτύχθηκε με τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων ή
των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους ή, όπου δεν απαιτείται η άδεια εμπορίας, κατά το
στάδιο της τελικής ανάπτυξης προϊόντος πριν από την πρώτη διάθεση στην αγορά της Ένωσης. Προκειμένου να εξα
σφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των σημείων ελέγχου, με ταυτόχρονη ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους
χρήστες, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 291 παράγραφος 2 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις εκτελεστικές εξουσίες για
τον καθορισμό του τελικού σταδίου του προϊόντος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ναγκόγια, ούτως ώστε να προσ
διορίζεται το τελικό στάδιο χρησιμοποίησης σε διαφορετικούς τομείς.

(26)

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το κέντρο πληροφοριών για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών θα
συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Σύμφωνα με το άρθρα 14 και 17 του πρωτο
κόλλου της Ναγκόγια, οι πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλλονται στο κέντρο πληροφοριών για την πρόσβαση και τον
καταμερισμό των οφελών, στο πλαίσιο του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού της διαδικασίας συμμόρφωσης. Οι
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με το κέντρο πληροφοριών για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των
οφελών ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διευκολύνει την παρακολούθηση, από τις αρμόδιες αρχές,
της συμμόρφωσης των χρηστών.

(27)

Η συλλογή γενετικών πόρων στην άγρια φύση πραγματοποιείται ως επί το πλείστον για μη εμπορικούς λόγους από
ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς και μη εμπορικούς ερευνητές ή συλλέκτες. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώ
σεων και σχεδόν σε όλους τους τομείς, η πρόσβαση σε προσφάτως συλλεχθέντες γενετικούς πόρους γίνεται μέσω
μεσαζόντων, συλλογών ή αντιπροσώπων που αποκτούν γενετικούς πόρους σε τρίτες χώρες.

(28)

Οι συλλογές είναι βασικοί πάροχοι των χρησιμοποιούμενων στην Ένωση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που
συνδέονται με γενετικούς πόρους. Ως πάροχοι μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά άλλους χρήστες στην αλυσίδα φύλαξης
να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Προς τούτο, θα πρέπει να θεσπιστεί σύστημα καταχωρισμένων συλλογών εντός της
Ένωσης μέσα από την καθιέρωση εθελοντικού μητρώου συλλογών το οποίο θα τηρεί η Επιτροπή. Με το σύστημα αυτό θα
διασφαλίζεται ότι οι συλλογές που περιλαμβάνονται στο μητρώο εφαρμόζουν ουσιαστικά μέτρα που περιορίζουν την
παροχή δειγμάτων γενετικών πόρων σε τρίτους που διαθέτουν δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη νόμιμη
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πρόσβαση και, θα διασφαλίζεται, όπου απαιτείται, η συνομολόγηση αμοιβαίως αποδεκτών όρων. Το σύστημα καταχωρι
σμένων συλλογών εντός της Ένωσης θα πρέπει να περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο χρησιμοποίησης στην Ένωση
γενετικών πόρων που δεν αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις ή τις ρυθμιστικές απαιτήσεις περί πρόσβασης
και καταμερισμού των οφελών ενός συμβαλλόμενου μέρους στο πρωτόκολλο της Ναγκόγια. Οι αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών ελέγχουν αν η συλλογή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αναγνώρισης ως συλλογή προς καταχώριση στο
μητρώο. Πρέπει να θεωρείται ότι οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο από συλλογή η οποία περιλαμβάνεται στο
μητρώο έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Αυτό θα
πρέπει να ωφελήσει ιδιαίτερα τους ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς και μη εμπορικούς ερευνητές, καθώς και τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, και να θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των διοικητικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων
συμμόρφωσης.

(29)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να ελέγχουν αν οι χρήστες συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους,
αν έχουν λάβει προηγούμενη συναίνεση μετά από πληροφόρηση και αν έχουν θέσει αμοιβαίως αποδεκτούς όρους. Οι
αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να τηρούν αρχείο των ελέγχων που πραγματοποιούν και οι σχετικές πληροφορίες θα
πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(30)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι για κάθε παράβαση των κανόνων εφαρμογής του πρωτοκόλλου της
Ναγκόγια επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

(31)

Λαμβανομένου υπόψη του διεθνούς χαρακτήρα των συναλλαγών πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών, οι αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, με την Επιτροπή και με τις αρμόδιες εθνικές αρχές
τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των χρηστών με τον παρόντα κανονισμό και να στηρίζεται η
αποτελεσματική υλοποίηση των κανόνων εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

(32)

Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν προληπτικά ώστε να εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του
πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την αύξηση των πόρων προκειμένου να υποστηριχθούν η διατήρηση της βιολογικής
ποικιλομορφίας και η βιώσιμη χρήση των παραμέτρων της παγκοσμίως.

(33)

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τη μείωση των δαπανών, ιδίως προς όφελος των ακαδημαϊκών, πανεπι
στημιακών και μη εμπορικών ερευνητών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

(34)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατε
θούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(35)

Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η υποστήριξη του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών που
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ναγκόγια, δεν μπορούν να επι
τευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν, όμως, λόγω του εύρους τους και της ανάγκης να διασφαλιστεί η
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εκδίδει μέτρα
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του
εν λόγω στόχου.

(36)

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συσχετιστεί άμεσα με την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Ένωση, ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι για τις δραστηριότητες που
αναπτύσσονται σε ενωσιακό και σε παγκόσμιο επίπεδο με αντικείμενο την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και τον
καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από αυτούς,

(1) Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες και την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων
και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ
L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες που διέπουν τη συμμόρφωση προς την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών
στην περίπτωση των γενετικών πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία («το πρωτόκολλο
της Ναγκόγια»). Η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα συμβάλλει επίσης στη διατήρηση και τη βιώσιμη
χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας και τη βιώσιμη χρήση των παραμέτρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης για
τη Βιολογική Ποικιλομορφία («η σύμβαση»).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους γενετικούς πόρους επί των οποίων τα κράτη ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα,
καθώς και στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους, στους οποίους αποκτάται πρόσβαση μετά την
έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Ένωση. Εφαρμόζεται επίσης στα οφέλη που απορρέουν από τη
χρησιμοποίηση των εν λόγω γενετικών πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους.
2.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στους γενετικούς πόρους για τους οποίους η πρόσβαση και ο καταμερισμός των
οφελών διέπονται από εξειδικευμένες διεθνείς πράξεις που συνάδουν και δεν αντίκεινται στους στόχους της σύμβασης και του
πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.
3.
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες των κρατών μελών για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους επί των οποίων
ασκούν κυρίαρχα δικαιώματα εντός του πεδίου του άρθρου 15 της σύμβασης και τα προβλεπόμενα στα κράτη μέλη σχετικά με
το άρθρο 8 στοιχείο ι) της σύμβασης σχετικά με τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους.
4.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους γενετικούς πόρους και τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς
πόρους για τους οποίους ισχύουν νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις περί πρόσβασης και καταμερισμού οφελών
ενός συμβαλλόμενου μέρους στο πρωτόκολλο της Ναγκόγια.
5.
Ο παρών κανονισμός δεν υποχρεώνει επ’ ουδενί ένα κράτος μέλος να παράσχει πληροφορίες η αποκάλυψη των οποίων
θεωρεί ότι αντίκειται στα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί της σύμβασης και του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, καθώς και οι
ακόλουθοι ορισμοί:
1) «γενετικό υλικό»: κάθε φυτικό, ζωικό, μικροβιακό ή άλλης προέλευσης υλικό που περιέχει λειτουργικές μονάδες κληρονο
μικότητας·
2) «γενετικοί πόροι»: γενετικό υλικό υφιστάμενης ή δυνητικής αξίας·
3) «πρόσβαση»: η απόκτηση γενετικών πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους σε συμβαλλό
μενο μέρος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια·
4) «χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί γενετικούς πόρους ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται
με γενετικούς πόρους·
5) «χρησιμοποίηση γενετικών πόρων»: η διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο τη γενετική και/ή βιοχημική σύνθεση
γενετικών πόρων, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή βιοτεχνολογίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύμβασης·
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6) «αμοιβαίως αποδεκτοί όροι»: οι συμβατικές ρυθμίσεις που συνομολογούνται μεταξύ ενός παρόχου γενετικών πόρων ή
συνδεόμενων με γενετικούς πόρους παραδοσιακών γνώσεων και ενός χρήστη, στις οποίες καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις
για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων ή παραδο
σιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους, και οι οποίες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν περαιτέρω
προϋποθέσεις και όρους για τη χρησιμοποίηση αυτή και μεταγενέστερες εφαρμογές και εμπορική εκμετάλλευση·
7) «παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους»: οι παραδοσιακές γνώσεις που κατέχει αυτόχθων ή τοπική
κοινότητα, οι οποίες αφορούν τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και περιγράφονται με την ιδιότητά τους αυτή στους
αμοιβαίως αποδεκτούς όρους που διέπουν τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων·
8) «γενετικοί πόροι που αποκτήθηκαν παράνομα»: γενετικοί πόροι ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς
πόρους που δεν αποκτήθηκαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις ρυθμιστικές απαιτήσεις περί πρόσβασης και
καταμερισμού οφελών της χώρας παρόχου που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, η οποία
απαιτεί προηγούμενη συναίνεση μετά από πληροφόρηση·
9) «συλλογή»: το σύνολο των συλλεχθέντων δειγμάτων γενετικών πόρων και των σχετικών πληροφοριών που συγκεντρώνονται
και αποθηκεύονται ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες·
10) «ένωση χρηστών»: οργάνωση η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει,
εκπροσωπεί τα συμφέροντα των χρηστών και συμμετέχει στη διαμόρφωση και την επίβλεψη των βέλτιστων πρακτικών που
αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού·
11) «διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης»: η άδεια ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
κατά τη στιγμή της πρόσβασης ως τεκμήριο ότι οι γενετικοί πόροι τους οποίους καλύπτει έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με
απόφαση παραχώρησης προηγούμενης συναίνεσης μετά από πληροφόρηση και κατόπιν θέσπισης αμοιβαίως αποδεκτών όρων
για τον χρήστη και τη χρήση που διευκρινίζονται σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και το
άρθρο 13 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, και τίθεται στη διάθεση του Κέντρου Πληροφοριών για την
Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του εν λόγω
πρωτοκόλλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των χρηστών
1.
Οι χρήστες επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια για να εξακριβώνουν ότι η πρόσβαση στους χρησιμοποιούμενους γενετικούς
πόρους και στις χρησιμοποιούμενες παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους αποκτήθηκε σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις περί πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών και ότι τα οφέλη
καταμερίζονται δίκαια και ισότιμα υπό αμοιβαίως αποδεκτούς όρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή
ρυθμιστικές απαιτήσεις.
2.
Οι γενετικοί πόροι ή παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους μεταβιβάζονται και χρησιμοποιούνται
μόνο σύμφωνα με αμοιβαίως αποδεκτούς όρους, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές
απαιτήσεις.
3.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι χρήστες αποκτούν, τηρούν και μεταβιβάζουν σε επόμενους χρήστες:

α) το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των αμοιβαίως
αποδεκτών όρων, οι οποίες αφορούν τους επόμενους χρήστες, ή
β) σε περίπτωση που δεν υπάρχει διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πληροφορίες και συναφή έγγραφα
σχετικά με:
i) την ημερομηνία και τον τόπο πρόσβασης στους γενετικούς πόρους ή στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με
γενετικούς πόρους,
ii) την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων γενετικών πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με χρησιμοποιούμε
νους γενετικούς πόρους,
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iii) την πηγή από την οποία αποκτήθηκαν άμεσα οι γενετικοί πόροι ή οι παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς
πόρους, καθώς και τους επόμενους χρήστες των γενετικών πόρων ή των παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με
γενετικούς πόρους,
iv) την ύπαρξη ή απουσία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όσον αφορά την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σχετικά με μεταγενέστερες εφαρμογές και εμπορική εκμετάλ
λευση,
v) τις άδειες πρόσβασης, κατά περίπτωση,
vi) τους αμοιβαίως αποδεκτούς όρους, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τον καταμερισμό των οφελών, κατά περίπτωση.
4.
Οι χρήστες που αποκτούν φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία (PGRFA) σε χώρα που είναι συμβαλ
λόμενο μέρος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια και έχει αποφασίσει ότι οι εν λόγω φυτογενετικοί πόροι που τελούν υπό τη
διαχείριση και τον έλεγχό της, ανήκουν στο δημόσιο τομέα και δεν περιέχονται στο παράρτημα I της Διεθνούς συνθήκης σχετικά
με φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία (ITPGRFA) υπόκεινται επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις της
τυποποιημένης συμφωνίας μεταφοράς υλικού για τους σκοπούς της ITPGRFA, θα θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα
επιμέλεια σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5.
Όταν οι πληροφορίες που διαθέτουν είναι ανεπαρκείς ή εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τη νομιμό
τητα της πρόσβασης και της χρησιμοποίησης, οι χρήστες αποκτούν άδεια πρόσβασης ή το ισοδύναμό της και καθορίζουν
αμοιβαίως αποδεκτούς όρους, ή διακόπτουν τη χρησιμοποίηση.
6.
Οι χρήστες φυλάσσουν τις πληροφορίες που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών επί είκοσι έτη
ύστερα από τη λήξη της περιόδου χρησιμοποίησης.
7.
Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο από συλλογή που περιλαμβάνεται στο μητρώο συλλογών εντός της Ένωσης που
αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, θα θεωρείται ότι έχουν επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια ως προς την αναζήτηση των
πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
8.
Οι χρήστες που αποκτούν γενετικό πόρο που προσδιορίζεται ως παθογόνο αίτιο ή που προσδιορίζεται ως πιθανό παθογόνο
αίτιο υφιστάμενης ή επικείμενης έκτακτης κατάστασης διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία, κατά την έννοια των Διεθνών
Υγειονομικών Κανονισμών (2005) ή σοβαρής διασυνοριακής απειλής κατά της υγείας κατά τα οριζόμενα στην απόφαση αριθ.
1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), για λόγους ετοιμότητας των χωρών που δεν έχουν
πληγεί ακόμη έναντι έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας και αντίδρασης των πληγεισών χωρών, εκπληρώνουν τις υποχρε
ώσεις της παραγράφου 3 ή 5 του παρόντος άρθρου, το αργότερο:
α) έναν μήνα μετά τη λήξη της επικείμενης ή υφιστάμενης απειλής κατά της δημόσιας υγείας, ή
β) τρεις μήνες μετά την έναρξη χρήσης του γενετικού πόρου,
αναλόγως ποια προϋπόθεση πληρούται πρώτη.
Εάν οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 ή 5 του παρόντος άρθρου δεν εκπληρώνονται εντός των προθεσμιών
που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) του παρόντος εδαφίου διακόπτεται η χρησιμοποίηση.
Σε περίπτωση αιτήματος για άδεια εμπορίας ή τοποθέτησης στην αγορά προϊόντων που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση
τέτοιου γενετικού πόρου όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή 5 ισχύουν
καθ’ ολοκληρία και αμελλητί.
Εφόσον δεν έχει ληφθεί εγκαίρως προηγούμενη συναίνεση μετά από πληροφόρηση και δεν έχουν καταρτισθεί αμοιβαίως
αποδεκτοί όροι και έως ότου επιτευχθεί συμφωνία με την οικεία χώρα-πάροχο, ο χρήστης δεν αξιώνει αποκλειστικά δικαιώματα
οιουδήποτε είδους επί οιωνδήποτε εξελίξεων επέρχονται μέσω της χρήσης των εν λόγω παθογόνων.
Οι εξειδικευμένες διεθνείς πράξεις περί πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών που αναφέρονται στο άρθρο 2 δεν θίγονται.
(1) Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές
διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).
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Άρθρο 5
Μητρώο συλλογών
1.
Η Επιτροπή δημιουργεί και τηρεί μητρώο συλλογών εντός της Ένωσης («το μητρώο»). Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το
μητρώο είναι διαδικτυακό και εύκολα προσβάσιμο στους χρήστες. Το μητρώο περιλαμβάνει τα στοιχεία των συλλογών γενετικών
πόρων ή μερών των εν λόγω συλλογών για τις οποίες έχει καθοριστεί ότι πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3.
2.
Κατόπιν αιτήματος κατόχου συλλογής που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, το κράτος μέλος εξετάζει τη συμπερίληψη της
εν λόγω συλλογής, ή μέρους της, στο μητρώο. Κατόπιν επαλήθευσης ότι η συλλογή ή μέρος της πληροί τα κριτήρια της
παραγράφου 3, το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την ονομασία και το όνομα και τα
στοιχεία επικοινωνίας της συλλογής και του κατόχου της αντίστοιχα, καθώς και το είδος της σχετικής συλλογής. Η Επιτροπή
καταχωρίζει αμελλητί τις ληφθείσες πληροφορίες στο μητρώο.
3.

Προκειμένου να καταχωριστεί συλλογή ή μέρος συλλογής στο μητρώο, η συλλογή πρέπει να καθιστά δυνατή:

α) την εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών ανταλλαγής δειγμάτων γενετικών πόρων και συναφών πληροφοριών με άλλες
συλλογές και την παροχή δειγμάτων γενετικών πόρων και συναφών πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους
σύμφωνα με τη σύμβαση και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια·
β) την παροχή γενετικών πόρων και συναφών πληροφοριών σε τρίτους προς χρησιμοποίηση μόνο με τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν ότι οι γενετικοί πόροι και οι συναφείς πληροφορίες αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις περί πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών και, όπου απαιτείται, με αμοιβαίως
αποδεκτούς όρους·
γ) την τήρηση αρχείων για όλα τα δείγματα γενετικών πόρων και συναφών πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί σε τρίτους προς
χρησιμοποίηση·
δ) τη δημιουργία ή τη χρήση μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών, εφόσον είναι εφικτό, για τα δείγματα γενετικών πόρων που
παρασχέθηκαν σε τρίτους, και
ε) τη χρήση κατάλληλων μέσων ιχνηλάτησης και παρακολούθησης της ανταλλαγής δειγμάτων γενετικών πόρων και συναφών
πληροφοριών μεταξύ συλλογών.
4.
Τα κράτη μέλη επαληθεύουν τακτικά ότι κάθε συλλογή ή μέρος συλλογής που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους και
περιέχεται στο μητρώο πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 3.
Όπου υπάρχουν στοιχεία, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 3, ότι μια συλλογή ή μέρος
συλλογής που περιέχεται στο μητρώο δεν πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 3, το συγκεκριμένο κράτος μέλος καθορίζει,
σε συνεννόηση με τον κάτοχο της συλλογής και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, επανορθωτικές ενέργειες ή μέτρα.
Το κράτος μέλος που διαπιστώνει ότι μια συλλογή ή μέρος συλλογής που υπάγεται στη δικαιοδοσία του δεν συνάδει πλέον με
την παράγραφο 3 ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, η Επιτροπή αφαιρεί τη συλλογή ή το οικείο μέρος συλλογής από το μητρώο.
5.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορίσει τις διαδικασίες εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 4
του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει
το άρθρο 14 παράγραφος 2.
Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές και κέντρο συντονισμού
1.
Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρχές ως αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη
μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών τους κατά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με κάθε
μεταβολή στην ονομασία ή τη διεύθυνση των αρμόδιων αρχών.
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2.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, επίσης μέσω του διαδικτύου, και τον
επικαιροποιεί συνεχώς.
3.
Η Επιτροπή ορίζει το κέντρο συντονισμού της πρόσβασης και του καταμερισμού των οφελών, το οποίο είναι αρμόδιο για
τη διασύνδεση με τη Γραμματεία της σύμβασης όσον αφορά θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
4.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα όργανα της Ένωσης τα οποία έχουν συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συμβουλίου (1) συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 7
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών
1.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ζητούν από όλους τους δικαιούχους χρηματοδότησης για έρευνα η οποία περιλαμβάνει
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους να δηλώνουν ότι θα
επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια σύμφωνα με το άρθρο 4.
2.
Κατά το στάδιο της τελικής ανάπτυξης προϊόντος που αναπτύχθηκε με τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων ή των
παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους, οι χρήστες δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6
παράγραφος 1 ότι πληρούν τις υποχρεώσεις του άρθρου 4 και ταυτόχρονα υποβάλλουν:
α) τις συναφείς πληροφορίες από το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ή
β) τις συναφείς πληροφορίες του άρθρου 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημεία i) έως v) και του άρθρου 4 παράγραφος 5,
συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης ότι καθορίστηκαν αμοιβαίως αποδεκτοί όροι, κατά περίπτωση.
Οι χρήστες παρέχουν περαιτέρω στοιχεία στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος.
3.
Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει των παραγράφων 1 και 2 στο κέντρο πληρο
φοριών για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών που έχει συσταθεί κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 του
πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, στην Επιτροπή και, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο
13 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.
4.
Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με το κέντρο πληροφοριών για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών για την
εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, για
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών.
5.
Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη την τήρηση της εμπιστευτικότητας των εμπορικών ή βιομηχανικών πληρο
φοριών, όταν η εν λόγω εμπιστευτικότητα προβλέπεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο για την προστασία έννομου οικονομικού
συμφέροντος, κυρίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των γενετικών πόρων και τον προσδιορισμό της χρησιμοποίησης.
6.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των διαδικασιών εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου. Με τις εκτελεστικές αυτές πράξεις, η Επιτροπή καθορίζει το στάδιο της τελικής ανάπτυξης προϊόντος, ούτως
ώστε να προσδιορισθεί το τελικό στάδιο χρησιμοποίησης στους διαφόρους τομείς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδεται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 14 παράγραφος 2.
Άρθρο 8
Βέλτιστες πρακτικές
1.
Οι ενώσεις χρηστών ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να αναγνωρι
στεί ως βέλτιστη πρακτική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ένας συνδυασμός διαδικασιών, μέσων ή
μηχανισμών που έχει αναπτυχθεί και επιτηρείται από αυτούς. Η αίτηση συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες.
2.
Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της παρέχονται δυνάμει της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ότι ο συγκεκριμένος συνδυασμός διαδικασιών, μέσων ή μηχανισμών, όταν εφαρμόζεται
αποτελεσματικά από τον εν λόγω χρήστη, του παρέχει τη δυνατότητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα
άρθρα 4 και 7, χορηγεί αναγνώριση βέλτιστης πρακτικής.
3.
Οι ενώσεις χρηστών ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταβολή ή επικαιροποίηση
βέλτιστης πρακτικής, της οποίας η αναγνώριση χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με
τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1).
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4.
Αν υπάρχουν στοιχεία ότι σε επανειλημμένες ή σημαντικές περιπτώσεις, χρήστες που εφαρμόζουν βέλτιστη πρακτική δεν
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξετάζει, σε συνεννόηση με την
αντίστοιχη ένωση χρηστών ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αν οι εν λόγω περιπτώσεις υποδεικνύουν πιθανή ανεπάρκεια της
βέλτιστης πρακτικής.
5.
Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση βέλτιστης πρακτικής όταν διαπιστώνει ότι η βέλτιστη πρακτική έχει υποστεί αλλαγές
που διακυβεύουν τη δυνατότητα του χρήστη να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει των άρθρων 4 και 7 ή όταν επανει
λημμένες ή σημαντικές περιπτώσεις αδυναμίας συμμόρφωσης των χρηστών σχετίζονται με ανεπάρκειες της βέλτιστης πρακτικής.
6.
Η Επιτροπή δημιουργεί και επικαιροποιεί συνεχώς διαδικτυακό μητρώο αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών. Σε ένα
τμήμα του μητρώου αυτού παρατίθενται οι βέλτιστες πρακτικές που αναγνωρίζει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, ενώ σε άλλο τμήμα του παρατίθενται οι βέλτιστες πρακτικές που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 20
παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.
7.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των διαδικασιών εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 5 του
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 14 παράγραφος 2.
Άρθρο 9
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χρηστών
1.
Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 διενεργούν ελέγχους προκειμένου να επαληθεύουν αν οι
χρήστες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των άρθρων 4 και 7, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή βέλτιστης
πρακτικής από χρήστη, για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει του άρθρου 8
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ή βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, μπορεί να
περιορίσει τον κίνδυνο αδυναμίας συμμόρφωσης του εν λόγω χρήστη.
2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι που διενεργούνται βάσει της παραγράφου 1 είναι αποτελεσματικοί, αναλο
γικοί, αποτρεπτικοί και εντοπίζουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των χρηστών προς τον παρόντα κανονισμό.
3.

Οι εν λόγω έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται:

α) βάσει περιοδικά επανεξεταζόμενου σχεδίου που καταρτίζεται με κινδυνολογική προσέγγιση·
β) όταν η αρμόδια αρχή διαθέτει συναφείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων βάσει τεκμηριωμένων ανησυχιών που εκφράζονται από
τρίτους, σχετικά με την αδυναμία συμμόρφωσης ενός χρήστη με τον παρόντα κανονισμό. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις εν
λόγω ανησυχίες όταν εκφράζονται από χώρες-παρόχους.
4.

Οι έλεγχοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν εξέταση:

α) των μέτρων που λαμβάνουν οι χρήστες για να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 4·
β) των εγγράφων τεκμηρίωσης και των μητρώων που αποδεικνύουν ότι έχει επιδειχθεί η δέουσα επιμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο
4, όσον αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες χρήσης·
γ) των περιπτώσεων στις οποίες χρήστες υποχρεώθηκαν να υποβάλουν δηλώσεις βάσει του άρθρου 7.
Επιτρέπεται επίσης η διεξαγωγή επιτόπου ελέγχων, κατά περίπτωση.
5.
1.

Οι χρήστες παρέχουν κάθε απαιτούμενη βοήθεια προκειμένου να διευκολύνουν τη διενέργεια των ελέγχων της παραγράφου

6.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, αν εντοπισθούν ελλείψεις μετά τους ελέγχους της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, η αρμόδια αρχή εκδίδει ειδοποίηση με επανορθωτικές ενέργειες ή μέτρα στα οποία πρέπει να προβεί ο χρήστης.
Ανάλογα με τη φύση των ελλείψεων, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να λάβουν άμεσα προσωρινά μέτρα.
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Άρθρο 10
Μητρώα ελέγχων
1.
Οι αρμόδιες αρχές τηρούν επί τουλάχιστον πέντε έτη μητρώα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1,
στα οποία υποδεικνύονται ιδίως το είδος και τα πορίσματά των ελέγχων, καθώς και μητρώα των επανορθωτικών ενεργειών και
μέτρων που ελήφθησαν βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 6.
2.

Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες διατίθενται σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ.
Άρθρο 11
Κυρώσεις

1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες διατάξεις σχετικά με τις κυρώσεις που ισχύουν σε περίπτωση παράβασης των
άρθρων 4 και 7 και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της εφαρμογή τους.
2.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

3.
Έως τις 11 Ιουνίου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
ενώ επίσης κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Συνεργασία
Οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1:
α) συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των χρηστών με τον παρόντα
κανονισμό·
β) διαβουλεύονται, κατά περίπτωση, με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια
και του παρόντος κανονισμού·
γ) συνεργάζονται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου της
Ναγκόγια, προκειμένου να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των χρηστών με τον παρόντα κανονισμό·
δ) ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή για κάθε σοβαρή έλλειψη που εντοπίζεται κατά
τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και για τα είδη των κυρώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με το
άρθρο 11·
ε) ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση του συστήματος ελέγχων τους για την παρακολούθηση της συμμόρ
φωσης των χρηστών με τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 13
Συμπληρωματικά μέτρα
Κατά περίπτωση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη:
α) προάγουν και ενθαρρύνουν δραστηριότητες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για να βοηθήσουν τους ενδια
φερόμενους φορείς και μέρη να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις τους και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των
συναφών διατάξεων της σύμβασης και του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια στην Ένωση·
β) ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση τομεακών κωδίκων δεοντολογίας, υποδειγμάτων συμβατικών ρητρών, κατευθυντήριων γραμμών
και βέλτιστων πρακτικών, ιδίως προς όφελος των ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών και μη εμπορικών ερευνητών και των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·
γ) προάγουν την ανάπτυξη και τη χρήση οικονομικά αποδοτικών μέσων και συστημάτων επικοινωνίας για την παρακολούθηση
και την ιχνηλάτηση της χρησιμοποίησης γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους
από συλλογές και χρήστες·
δ) παρέχουν στους χρήστες τεχνικές και άλλες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών
και μη εμπορικών ερευνητών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
ε) ενθαρρύνουν τους χρήστες και τους παρόχους να προσανατολίζουν τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων
προς τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας και τη βιώσιμη χρήση των παραμέτρων της σύμφωνα με τις διατάξεις της
σύμβασης·
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στ) προάγουν μέτρα στήριξης των συλλογών που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομορφίας και της πολιτι
στικής ποικιλομορφίας.
Άρθρο 14
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
182/2011.
2.

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.
Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν γνωμοδοτήσει, η Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται
το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 15
Φόρουμ διαβούλευσης
Η Επιτροπή εξασφαλίζει ισόρροπη συμμετοχή των αντιπροσώπων των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε
ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι αντιπρόσωποι συνέρχονται σε φόρουμ διαβούλευσης. Η
Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του εν λόγω φόρουμ διαβούλευσης.
Άρθρο 16
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
1.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικό χρονικό διάστημα για υποβολή εκθέσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του πρωτοκόλλου
της Ναγκόγια, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έως τις
11 Ιουνίου 2017 και έκτοτε κάθε πέντε έτη.
2.
Το αργότερο ένα έτος μετά την προθεσμία υποβολής των εκθέσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, στην
οποία περιλαμβάνεται μια πρώτη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού.
3.
Ανά δεκαετία μετά την πρώτη της έκθεση, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του
παρόντος κανονισμού, βασιζόμενη στις εκθέσεις και την πείρα από την εφαρμογή του, με σκοπό την επίτευξη των στόχων
του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια. Κατά την επανεξέταση, η Επιτροπή εξετάζει ειδικότερα τις διοικητικές συνέπειες για τα δημόσια
ιδρύματα ερευνών, τις πολύ μικρές, τις μικρές ή τις μεσαίες επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένους τομείς. Εξετάζει επίσης την
ανάγκη επανεξέτασης της εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού υπό το πρίσμα εξελίξεων σε άλλους συναφείς διεθνείς
οργανισμούς.
4.
Η Επιτροπή υποβάλλει στη διάσκεψη των μερών της Συνθήκης, κατά την οποία συναντώνται τα συμβαλλόμενα μέρη του
πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ένωση για την εφαρμογή των μέτρων
συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο της Ναγκόγια.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
2.
Το ταχύτερο δυνατόν μετά την κατάθεση της πράξης της Ένωσης για την αποδοχή του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, η
Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση της έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου της
Ναγκόγια για την Ένωση. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την εν λόγω ημερομηνία.
3.
Τα άρθρα 4, 7 και 9 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Ένωση.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός καθ’ ολοκληρία και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 512/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 σχετικά με τη σύσταση Οργανισμού του
Ευρωπαϊκού GNSS
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 172,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (3) και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (4) προκύπτει ότι ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (εφεξής «ο Οργανισμός») πρέπει να διασφαλίζει
τη διαπίστευση ασφαλείας των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης («τα συστήματα») και, προς τον
σκοπό αυτόν, να κινεί και να παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας και τη διενέργεια των ελέγχων
ασφαλείας.

(2)

Τα συστήματα ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013. Πρόκειται για πολύπλοκα συστήματα και η
εγκατάσταση και λειτουργία τους εμπλέκει πολλούς φορείς με διαφορετικούς ρόλους. Εδώ έχει μεγάλη σημασία, αφενός,
οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ να υφίστανται επεξεργασία και να προστατεύονται από όλους τους φορείς που
ενέχονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS («τα προγράμματα»), σύμφωνα με τις βασικές αρχές
και τα στοιχειώδη πρότυπα των κανόνων ασφαλείας της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την προστασία των διαβαθμι
σμένων πληροφοριών της ΕΕ και, αφετέρου, το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 για τη διασφάλιση
ισοδύναμου επιπέδου προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ να εφαρμόζεται, ανάλογα με την περίπτωση,
σε όλους τους φορείς που ενέχονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

(3)

Οι φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία διαπίστευσης ασφαλείας και επηρεάζονται από αυτήν είναι τα κράτη μέλη, η
Επιτροπή, οι αρμόδιοι οργανισμοί της Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ), τα κράτη μέλη και τα μέρη
που συμμετέχουν στην κοινή δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (5).

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα των συστημάτων, τους διάφορους φορείς που ενέχονται
στην υλοποίησή τους και την πλειάδα των δυνητικών χρηστών, η διαπίστευση ασφαλείας θα πρέπει να διευκολυνθεί με
δέουσα διαβούλευση παντός ενδιαφερομένου, όπως οι εθνικές αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που
χρησιμοποιούν δίκτυα που συνδέονται με το σύστημα που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo για την
παροχή κρατικά ελεγχόμενης υπηρεσίας (PRS), άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ο ΕΟΔ ή, εφόσον προβλέπεται
σε διεθνή συμφωνία, οι τρίτες χώρες που υποδέχονται επίγειους σταθμούς των συστημάτων.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η ενδεδειγμένη εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με τη διαπίστευση ασφαλείας, έχει
καίρια σημασία η Επιτροπή να παρέχει όλα τα προς τούτο απαιτούμενα στοιχεία. Επίσης, είναι σημαντικό να συντονίζονται
οι εργασίες διαπίστευσης ασφαλείας με τις ενέργειες των φορέων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των προγραμμάτων
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και άλλων φορέων υπευθύνων για την εφαρμογή των προδιαγραφών
ασφαλείας.

(1) ΕΕ C 198 της 10.7.2013, σ. 67.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και
εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμ
βουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση
Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης
για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11).
(5) Κοινή δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με ορισμένες πτυχές της λειτουργίας του ευρωπαϊκού
συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 30).
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(6)

Η προσέγγιση που πρόκειται να εφαρμοστεί στους τομείς της αξιολόγησης και της διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας
σύμφωνων με την έννοια της άμυνας σε βάθος. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου ή
του επαπειλούμενου γεγονότος. Θα πρέπει επίσης να είναι αναλογική, κατάλληλη και αποτελεσματική σε σχέση με το
κόστος, συνυπολογιζομένου του κόστους της υλοποίησης μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου σε σχέση με τα
αναμενόμενα οφέλη για την ασφάλεια. Η άμυνα σε βάθος ενισχύει την ασφάλεια των συστημάτων μέσω τεχνικών και μη
τεχνικών μέτρων ασφαλείας, οργανωμένων σε πολλαπλά επίπεδα άμυνας.

(7)

Η ανάπτυξη, καθώς και οι σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες και η κατασκευή δεκτών και ενοτήτων ασφαλείας PRS,
συνιστούν άκρως ευαίσθητες δραστηριότητες. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξουν διαδικασίες αδειοδότησης
των κατασκευαστών δεκτών και ενοτήτων ασφαλείας PRS.

(8)

Επιπλέον, δεδομένου του δυνητικά υψηλού αριθμού δικτύων και εξοπλισμού που θα συνδεθεί με το σύστημα που έχει
συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo, και ιδίως για χρήση PRS, θα πρέπει να καθοριστούν υψηλού επιπέδου
αρχές διαπίστευσης της ασφαλείας στο πλαίσιο της στρατηγικής διαπίστευσης ασφαλείας για να εξασφαλιστεί ομοιογένεια
σχετικά με τη διαπίστευση, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των εθνικών υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι
αρμόδιες για θέματα ασφαλείας. Η εφαρμογή των εν λόγω αρχών αναμένεται ότι θα επιτρέψει μια συνεπή διαχείριση των
κινδύνων και θα περιορίσει την ανάγκη κλιμάκωσης όλων των δράσεων μετριασμού σε επίπεδο συστήματος, η οποία ίσως
να επηρεάσει αρνητικά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα, τις επιδόσεις και την παροχή υπηρεσιών.

(9)

Τα προϊόντα και τα μέτρα προστασίας κατά των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών (δηλαδή κατά της ηλεκτρονικής παρα
κολούθησης) και τα κρυπτογραφικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παροχή ασφαλείας στα συστήματα θα πρέπει
να αξιολογούνται και να εγκρίνονται από τους αρμόδιους για θέματα ασφαλείας φορείς της χώρας όπου εδρεύει η
κατασκευάστρια εταιρεία. Όσον αφορά τα κρυπτογραφικά προϊόντα, η αξιολόγηση και έγκριση θα πρέπει να ολοκλη
ρώνεται σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στα σημεία 26 έως 30 του παραρτήματος IV της απόφασης
2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (1). Η αρχή που είναι αρμόδια για τη διαπίστευση ασφαλείας των ευρωπαϊκών συστημάτων
GNSS θα πρέπει να επικυρώνει την επιλογή των εν λόγω εγκεκριμένων προϊόντων και μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις
γενικές απαιτήσεις ασφαλείας των συστημάτων.

(10)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 και ιδίως του κεφαλαίου ΙΙΙ αυτού ορίζουν ρητά τους όρους υπό τους
οποίους ο Οργανισμός εκτελεί την αποστολή του όσον αφορά τη διαπίστευση ασφαλείας των συστημάτων. Προβλέπουν
ιδίως, ως ζήτημα αρχής, ότι οι αποφάσεις διαπίστευσης ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα από την Επιτροπή
και τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση των προγραμμάτων και ότι η αρχή διαπίστευσης ασφαλείας των συστη
μάτων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο όργανο στο εσωτερικό του Οργανισμού, που θα αποφασίζει με ανεξαρτησία.

(11)

Κατ’ εφαρμογή αυτής της αρχής, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θεσπίζει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας των
ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS («συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας») το οποίο, μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και τον
εκτελεστικό διευθυντή, είναι ένα από τα τρία όργανα του Οργανισμού. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας εκτελεί τα
καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό σε θέματα διαπίστευσης ασφαλείας και εξουσιοδοτείται να λαμβάνει, εξ
ονόματος του Οργανισμού, τις αποφάσεις για θέματα διαπίστευσης ασφαλείας. Θα πρέπει να εκδίδει τον εσωτερικό
κανονισμό του και ορίζει τον πρόεδρό του.

(12)

Δεδομένου ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013, διασφαλίζει την ασφάλεια των προγραμ
μάτων Galileo και EGNOS, περιλαμβανομένης της ασφαλείας των συστημάτων και της λειτουργίας τους, οι δραστηριό
τητες του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας θα πρέπει να περιορίζονται στη διαπίστευση ασφαλείας των συστημάτων
και να μην υπεισέρχονται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Αυτό ισχύει ειδικότερα στην περίπτωση των
καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1285/2013 και στο άρθρο 8 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (2), και περιλαμβάνουν την έγκριση οιουδήποτε εγγράφου σχετικού με την ασφάλεια με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, με
εκτελεστική πράξη ή με άλλο τρόπο σύμφωνα τα εν λόγω άρθρα. Με την επιφύλαξη των εν λόγω καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και υπό το φως της ειδικής του εμπειρογνωμοσύνης, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας
θα πρέπει εντούτοις να μπορεί να συμβουλεύει, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του, την Επιτροπή σχετικά με τη σύνταξη
των σχεδίων κειμένου για τις πράξεις που προβλέπουν τα ανωτέρω άρθρα.

(1) Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των
διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).
(2) Απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις μεθόδους
πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που υλοποιήθηκε
από το πρόγραμμα Galileo (ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 1).
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(13)

Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαπίστευση
ασφαλείας επιτελούνται χωρίς να θίγονται οι εθνικές αρμοδιότητες και τα προνόμια των κρατών μελών από απόψεως
διαπίστευσης ασφαλείας.

(14)

Οι όροι «έλεγχοι» και «δοκιμές», όταν αναφέρονται στην ασφάλεια μπορούν να περιλαμβάνουν αξιολογήσεις ασφαλείας,
επιθεωρήσεις, αναθεωρήσεις, ελέγχους και δοκιμές.

(15)

Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, για να μπορεί να δρα ταχέως και αποτελεσματικώς, θα πρέπει να μπορεί να
δημιουργήσει τα κατάλληλα κατώτερα όργανα που θα ενεργούν κατόπιν οδηγιών του, και ιδίως μια ειδική ομάδα που θα
το συνδράμει στην προετοιμασία των αποφάσεών του.

(16)

Θα πρέπει να συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης
ασφαλείας για να επιτελεί τα καθήκοντα της αρχής διανομής κρυπτογραφικών μεθόδων (CDA) σχετικά με τη διαχείριση
κρυπτογραφικού υλικού της ΕΕ. Η εν λόγω ομάδα θα είναι προσωρινή, με σκοπό να διασφαλίσει τη συνέχεια της
διαχείρισης των μερών ασφαλείας των επικοινωνιών κατά τη φάση ανάπτυξης του προγράμματος Galileo. Όταν το
σύστημα που θα έχει συσταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Galileo τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα χρειαστεί μια
βιώσιμη λύση για τη μονιμότερη εκτέλεση των επιχειρησιακών αυτών καθηκόντων.

(17)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 ορίζει το σύστημα της δημόσιας διαχείρισης των προγραμμάτων κατά την περίοδο
2014-2020. Αναθέτει τη γενική ευθύνη των προγραμμάτων στην Επιτροπή. Επιπλέον, διευρύνει τα καθήκοντα που έχουν
ανατεθεί στον Οργανισμό και πιο συγκεκριμένα προβλέπει ότι ο Οργανισμός θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
εκμετάλλευση των συστημάτων και στη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών τους οφελών.

(18)

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, είναι επιτακτική η ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας μπορεί να
επιτελεί την αποστολή που του έχει ανατεθεί με απόλυτη ανεξαρτησία, ιδίως έναντι των άλλων οργάνων και δραστηριο
τήτων του Οργανισμού και να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να υπάρξει
μεγαλύτερος διαχωρισμός, στο εσωτερικό του Οργανισμού, μεταξύ των καθηκόντων διαπίστευσης ασφαλείας από τις
άλλες δραστηριότητες, όπως η διαχείριση του κέντρου ασφαλείας Galileo, η συμβολή στην εμπορία των συστημάτων και
όλα τα καθήκοντα τα οποία μπορεί η Επιτροπή να αναθέσει στον Οργανισμό με εξουσιοδοτήσεις, και ιδίως τα καθήκοντα
που συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το
προσωπικό του Οργανισμού που έχει τεθεί υπό τον έλεγχό του εργάζονται κατά τρόπο που εγγυάται την αυτονομία και
την ανεξαρτησία τους έναντι των άλλων δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Χρειάζεται σαφής και αποτελεσματικός
δομικός διαχωρισμός στο εσωτερικό του Οργανισμού ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητές του, το αργότερο έως
την 1η Ιανουαρίου 2014. Ο εσωτερικός κανονισμός του Οργανισμού σε θέματα προσωπικού θα πρέπει επίσης να
εγγυάται την αυτονομία και ανεξαρτησία του προσωπικού διαπίστευσης ασφαλείας έναντι του προσωπικού που ασκεί
τις άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού.

(19)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί με πρωταρχικό σκοπό να υπάρξει μεγαλύτερη αυτονομία
και να αυξηθούν οι εξουσίες του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και του προέδρου του και να εναρμονιστεί ένα
μεγάλο μέρος της αυτονομίας και των εξουσιών με την αυτονομία και τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου και του
εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού, προβλέποντας παράλληλα υποχρέωση συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων
οργάνων του Οργανισμού.

(20)

Κατά τον διορισμό των μελών των οργάνων αυτών και στην εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η εξισορρόπηση των φύλων, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Θα πρέπει, επιπλέον, να λαμβάνονται υπόψη τα
διευθυντικά, διοικητικά και δημοσιονομικά προσόντα.

(21)

Όσον αφορά το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, θα πρέπει το συμβούλιο αυτό, και όχι το διοικητικό συμβούλιο, να
καταρτίζει και να εγκρίνει το μέρος των προγραμμάτων εργασιών του Οργανισμού που περιγράφει τις επιχειρησιακές
δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με τη διαπίστευση ασφαλείας των συστημάτων, καθώς και το μέρος της ετήσιας
έκθεσης δραστηριοτήτων και προοπτικών του Οργανισμού που συνδέονται με τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας των
συστημάτων και να τα διαβιβάζει έγκαιρα στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα εργασίας
και στην ετήσια έκθεση του Οργανισμού. Θα πρέπει επίσης να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του προέδρου.
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(22)

Θα ήταν επιθυμητό να ανατεθεί στον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, σε σχέση με τα καθήκοντα
διαπίστευσης ασφαλείας, ρόλος συγκρίσιμος με αυτόν που ασκεί ο εκτελεστικός διευθυντής σε σχέση με τις άλλες
δραστηριότητες του Οργανισμού. Έτσι, εκτός από το καθήκον εκπροσώπησης του Οργανισμού που προβλέπεται ήδη
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας θα πρέπει να ασκεί τα
καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και να εξασφαλίζει την
εφαρμογή του μέρους των προγραμμάτων εργασιών του Οργανισμού που αφορά τη διαπίστευση. Ο πρόεδρος του
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας θα πρέπει επίσης, με πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου,
να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και να προβαίνει
σε δηλώσεις ενώπιον των οργάνων αυτών.

(23)

Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι η διαδικασία διαπίστευσης ασφαλείας
παραμένει ανεπηρέαστη και ότι μπορεί να συνεχιστεί αδιάλειπτα στην περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο δεν
εγκρίνει τα προγράμματα εργασιών του Οργανισμού.

(24)

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή ορισμένων τρίτων χωρών και την ενδεχόμενη συμμετοχή διεθνών οργανισμών στα
ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS, περιλαμβανομένων των θεμάτων ασφαλείας, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι εκπρό
σωποι διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, ιδίως της Ελβετίας με την οποία αναμένεται να συναφθεί συμφωνία
συνεργασίας (1), μπορούν να συμμετέχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό ορισμένους όρους, στις εργασίες του
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν σε διεθνή συμφωνία που θα συναφθεί
με την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), λαμβάνοντας
υπόψη τα θέματα ασφαλείας και, ειδικότερα, την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. Η συμφωνία
συνεργασίας για δορυφορική πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του
Βασιλείου της Νορβηγίας (2) αφετέρου, καθώς και τα πρωτόκολλα 31 και 37 στη συμφωνία για τον ΕΟΧ, ορίζουν ήδη
πλαίσιο για τη συμμετοχή της Νορβηγίας. Δεδομένης της ειδικής του εμπειρογνωμοσύνης, είναι δυνατό να ζητείται η
γνώμη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του, πριν ή κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εν λόγω διεθνείς συμφωνίες.

(25)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις αρχές που παρατίθενται στην κοινή προσέγγιση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που
υιοθετήθηκε από αυτά τα τρία όργανα στις 5 Ιουλίου, 26 Ιουνίου και 12 Ιουνίου 2012 αντίστοιχα, ιδίως όσον αφορά
τους κανόνες έκδοσης των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, τη διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού
συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας καθώς και των Προέδρων τους, την κατάρτιση πολυετούς
προγράμματος εργασιών, τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα διοίκησης προσωπικού, την αξιολόγηση και
αναθεώρηση του εν λόγω κανονισμού, την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων και την επεξεργασία
ευαίσθητων αλλά μη διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η διαδικασία έγκρισης του πολυετούς προγράμματος εργασιών θα
πρέπει να διεξαχθεί τηρώντας πλήρως τις αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς
περιορισμούς που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας.

(26)

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, έχει εξαιρετική σημασία ο Οργανισμός να
δημιουργήσει και να διατηρήσει μια καλή φήμη για την αμεροληψία, την ακεραιότητα και τα υψηλά επαγγελματικά του
πρότυπα. Δεν θα πρέπει να γεννάται επ’ ουδενί η υποψία ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να επηρεάζονται από συμφέροντα
που συγκρούονται με τον ρόλο του Οργανισμού ως φορέα που υπηρετεί ολόκληρη την Ένωση ή από ιδιωτικά συμφέ
ροντα ή προσωπικές σχέσεις μέλους του προσωπικού του Οργανισμού ή εθνικού αποσπασμένου εμπειρογνώμονα ή
παρατηρητή, ή άλλου μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας που δημιουργούν
ή είναι πιθανό να δημιουργήσουν σύγκρουση με αυτή καθαυτή την εκτέλεση των επίσημων τους καθηκόντων. Ως εκ
τούτου, το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας θα πρέπει να θέσουν ολοκληρωμένους
κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων οι οποίοι θα καλύπτουν ολόκληρο τον Οργανισμό. Οι κανόνες αυτοί
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που έχει εκδώσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική του έκθεση αριθ. 15
του 2012, η οποία συνετάχθη κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ανάγκη αποφυγής της
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.

(27)

Για να εξασφαλιστεί η διαφανής λειτουργία του Οργανισμού, ο εσωτερικός του κανονισμός θα δημοσιευθεί. Εντούτοις,
κατ’ εξαίρεση, ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα θα πρέπει να προστατεύονται. Για μια ομαλή λειτουργία των
προγραμμάτων, το πολυετές και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα. Κατά
συνέπεια, ενδέχεται να περιέχουν ευαίσθητο από άποψη ασφαλείας ή συμβατικών σχέσεων υλικό. Είναι λοιπόν σκόπιμο να
δημοσιευθεί μόνο μια περίληψη αυτών των εγγράφων. Για λόγους διαφάνειας, οι περιλήψεις αυτές θα πρέπει εντούτοις να
είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες.

(1) ΕΕ L 15 της 20.1.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ L 283 της 29.10.2010, σ. 12.
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(28)

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι τα προγράμματα εργασιών του Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζονται επί τη βάσει
διαδικασίας επιδόσεων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων δεικτών επιδόσεων, για την αποδοτική και αποτελεσματική
αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

(29)

Τα προγράμματα εργασιών του Οργανισμού θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν προγραμματισμό για τους πόρους,
περιλαμβανομένων των ανθρώπινων και των οικονομικών πόρων που διατίθενται για κάθε δραστηριότητα και να λαμβά
νουν υπόψη ότι οι δαπάνες που συνδέονται με τις νέες απαιτήσεις για προσωπικό στον Οργανισμό θα πρέπει να
αντισταθμιστούν εν μέρει από κατάλληλη μείωση στο οργανόγραμμα της Επιτροπής για το ίδιο διάστημα, δηλαδή την
περίοδο από το 2014 έως το 2020.

(30)

Με την επιφύλαξη της πολιτικής απόφασης για την έδρα των οργανισμών της Ένωσης, της επιθυμίας για γεωγραφική
διασπορά και των στόχων που έχουν θέσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την έδρα των οργανισμών, που περιλαμβάνονται
στα συμπεράσματα των αντιπροσώπων των κρατών μελών, συνελθόντων σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις
Βρυξέλλες στις 13 Δεκεμβρίου 2003 και υπενθυμίζονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου
2008, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια στη διαδικασία λήψης της απόφασης για την επιλογή
τοποθεσίας για τα γραφεία του οργανισμού. Τα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνουν ευκολία πρόσβασης στις εγκαταστάσεις,
ύπαρξη κατάλληλης εκπαιδευτικής υποδομής για τα παιδιά των μελών του προσωπικού και των αποσπασμένων εθνικών
εμπειρογνωμόνων, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης για τις οικογέ
νειες των μελών του προσωπικού και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και οι δαπάνες εφαρμογής και
οι λειτουργικές δαπάνες.

(31)

Τα κράτη υποδοχής θα πρέπει να εξασφαλίσουν, μέσω ειδικών ρυθμίσεων, τις απαραίτητες συνθήκες ομαλής λειτουργίας
του Οργανισμού, π.χ. κατάλληλες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και μεταφορών.

(32)

Με την απόφαση 2010/803/ΕΕ (1), οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών αποφάσισαν ότι ο Οργανισμός
θα έχει την έδρα του στην Πράγα. Η συμφωνία φιλοξενίας συνήφθη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και του Οργανι
σμού στις 16 Δεκεμβρίου 2011 και τέθηκε σε ισχύ στις 9 Αυγούστου 2012. Εκτιμάται ότι η εν λόγω συμφωνία
φιλοξενίας και άλλες ειδικές ρυθμίσεις πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010.

(33)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου των δαπανών, μέσω της πρόληψης και της ανίχνευσης παρατυπιών, της διενέργειας ερευνών, της ανάκτησης
απολεσθέντων, εσφαλμένως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, εφόσον χρειάζεται, μέσω της
επιβολής κυρώσεων.

(34)

Δεδομένου ότι το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εισφέρουν
πρόσθετα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ορισμένων στοιχείων των προγραμμάτων, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
στον Οργανισμό να συνάπτει συμβάσεις από κοινού με τα κράτη μέλη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση
των καθηκόντων του.

(35)

Ο Οργανισμός θα εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής όσον αφορά την ασφάλεια των διαβαθμισμένων
πληροφοριών της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσει κανόνες για το χειρισμό μη διαβαθμισμένων πλην όμως ευαίσθητων
πληροφοριών. Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν για το χειρισμό τέτοιων πληροφοριών από τον Οργανισμό και μόνον. Οι μη
διαβαθμισμένες αλλά ευαίσθητες πληροφορίες είναι οι πληροφορίες ή το υλικό που ο Οργανισμός θα πρέπει να
προστατεύει λόγω νομικών υποχρεώσεων που προβλέπουν οι Συνθήκες και/ή λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα τους.
Περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, τις πληροφορίες που καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του
επαγγελματικού απορρήτου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 339 ΣΛΕΕ, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ή τις πληροφορίες που
εμπίπτουν στο πεδίο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(36)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως,

(1) Απόφαση 2010/803/ΕΕ η οποία ελήφθη κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 10ης
Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έδρα του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GNSS) (ΕΕ L 342 της
28.12.2010, σ. 15).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(3) 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).
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 912/2010 τροποποιείται ως εξής:
1)

Τα άρθρα 2 έως 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
Καθήκοντα
Τα καθήκοντα του Οργανισμού καθορίζονται από το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
Άρθρο 3
Όργανα
1.

Τα όργανα του Οργανισμού είναι:

α) το διοικητικό συμβούλιο·
β) ο εκτελεστικός διευθυντής·
γ) το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας των ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS (“συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας”).
2.

Τα όργανα του Οργανισμού επιτελούν τα καθήκοντά τους, όπως ορίζεται στα άρθρα 6, 8 και 11 αντίστοιχα.

3.
Το διοικητικό συμβούλιο και ο εκτελεστικός διευθυντής, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και ο πρόεδρός του,
συνεργάζονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Οργανισμού και το συντονισμό των οργάνων του σύμφωνα με τις
διαδικασίες που καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανόνες του Οργανισμού, όπως ο εσωτερικός κανονισμός του
διοικητικού συμβουλίου, ο εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, οι δημοσιονομικοί κανόνες
που εφαρμόζονται στον οργανισμό, οι διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και
οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα.
Άρθρο 4
Νομικό καθεστώς, τοπικά γραφεία
1.

Ο Οργανισμός είναι όργανο της Ένωσης. Διαθέτει νομική προσωπικότητα.

2.
Σε καθένα από τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός διαθέτει την ευρύτερη δυνατή δικαιοπρακτική ικανότητα που ανα
γνωρίζεται σε νομικά πρόσωπα βάσει της νομοθεσίας τους. Μπορεί, ειδικότερα, να αποκτά ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη
περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
3.
Ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση τοπικών γραφείων στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της συγκα
τάθεσής τους, ή σε τρίτες χώρες που συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 23.
4.
Η επιλογή της τοποθεσίας των γραφείων αυτών πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που ορίζονται για
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Οργανισμού.
Οι διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Οργανισμού στα κράτη μέλη υποδοχής και στις τρίτες
χώρες υποδοχής, καθώς και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα εν λόγω κράτη και τρίτες χώρες στον εκτελεστικό
διευθυντή, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, στο προσωπικό του
Οργανισμού και στα μέλη της οικογένειάς τους αποτελούν αντικείμενο ειδικών ρυθμίσεων που συνάπτουν ο Οργανισμός
και τα εν λόγω κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες. Οι ειδικές ρυθμίσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.
5.
Το κράτος μέλος υποδοχής και η τρίτη χώρα υποδοχής παρέχουν, μέσω των ρυθμίσεων της παραγράφου 4, τις
απαραίτητες συνθήκες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού.
6.
Σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 στοιχείο στ), ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό διευθυντή
του.
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Άρθρο 5
Διοικητικό συμβούλιο
1.

Συγκροτείται διοικητικό συμβούλιο για την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 6.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:

α) έναν εκπρόσωπο που διορίζει κάθε κράτος μέλος·
β) τέσσερις εκπροσώπους που διορίζονται από την Επιτροπή·
γ) έναν εκπρόσωπο χωρίς δικαίωμα ψήφου που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας διορίζονται με βάση τις γνώσεις και την
εμπειρία τους.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους
στο διοικητικό συμβούλιο.
Ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, ένας εκπρόσωπος του Ύπατου Εκπροσώπου της
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (“ΥΕ”) και ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανι
σμού Διαστήματος (“ΕΟΔ”) καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου με την ιδιότητα του
παρατηρητή, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του διοικητικού συμβουλίου.
3.
Οσάκις κρίνεται σκόπιμο, οι όροι για τη συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών καθορίζονται
δυνάμει των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό του
διοικητικού συμβουλίου.
4.
Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά
αυτοδικαίως τον πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η θητεία του προέδρου και του αντιπροέ
δρου είναι διετής, ανανεώνεται άπαξ και λήγει όταν αυτοί παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει εξουσία να απολύσει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή και τους δύο.
5.

Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρό του.

Ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετέχει κανονικά στις διαδικασίες, εκτός εάν ο πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά.
Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές ετησίως. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του
προέδρου του ή με αίτημα τουλάχιστον ενός τρίτου των μελών του.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του ως παρατηρητή οποιοδήποτε άτομο του οποίου η
γνώμη ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επικουρούνται από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.
Η γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου εξασφαλίζεται από τον Οργανισμό.
6.
Εφόσον ο παρών κανονισμός δεν περιέχει αντίθετη διάταξη, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Για την εκλογή και την απόλυση του προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου κατά τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 4 και για την έγκριση του προϋπολογισμού και των προγραμμάτων εργασιών απαιτείται πλειοψηφία δύο
τρίτων του συνόλου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
7.
Κάθε αντιπρόσωπος κράτους μέλους και της Επιτροπής έχει μία ψήφο. Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν ψηφίζει. Οι
αποφάσεις που βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 6 παράγραφος 5, πλην των
θεμάτων που εμπίπτουν στο κεφάλαιο III, δεν μπορούν να εγκριθούν χωρίς την ευνοϊκή ψήφο των αντιπροσώπων της
Επιτροπής.
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Ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου ορίζει λεπτομερέστερες ρυθμίσεις για την ψηφοφορία, ειδικότερα
τους όρους υπό τους οποίους κάποιο μέλος ενεργεί για λογαριασμό άλλου μέλους.
Άρθρο 6
Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου
1.
Το διοικητικό συμβούλιο μεριμνά ώστε ο Οργανισμός να επιτελεί την αποστολή που του έχει ανατεθεί, με τους
όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για τον σκοπό αυτόν λαμβάνει κάθε αναγκαία απόφαση, με την
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας για τις δραστηριότητες που εμπί
πτουν στο πεδίο του κεφαλαίου ΙΙΙ.
2.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο:

α) εγκρίνει, το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του πρώτου έτους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο
προβλέπεται στο άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές πρόγραμμα
εργασίας του Οργανισμού για την περίοδο η οποία καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού
ενσωματώσει σε αυτό αυτούσιο το μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο α) και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής. Ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για το εν λόγω πολυετές πρόγραμμα εργασίας, με την προϋπόθεση ότι στόχος της διαβούλευσης αυτής
είναι η ανταλλαγή απόψεων και ότι η έκβασή της δεν είναι δεσμευτική για τον Οργανισμό·
β) εκδίδει, το αργότερο έως τη 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο
έτος, αφού ενσωματώσει σε αυτό αυτούσιο το μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα
με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β) και αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής·
γ) επιτελεί τα καθήκοντα σχετικά με τον προϋπολογισμό που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφοι 5, 6, 10 και 11
και στο άρθρο 14 παράγραφος 5·
δ) διασφαλίζει τη λειτουργία του κέντρου ασφαλείας του Galileo κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 1
στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013·
ε) εγκρίνει ρυθμίσεις για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (**) σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού·
στ) εγκρίνει τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, αφού διαβουλευθεί με το συμβούλιο διαπί
στευσης ασφαλείας επί των διατάξεων εκείνων που αφορούν τις ρυθμίσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας·
ζ) εγκρίνει τις τεχνικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την επιτέλεση των καθηκόντων του·
η) εκδίδει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και προοπτικών του Οργανισμού, αφού ενσωματώσει σε αυτήν αυτούσιο το
μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο γ), και
τη διαβιβάζει έως την 1η Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό
Συνέδριο·
θ) διασφαλίζει την κατάλληλη συνέχεια στα συμπεράσματα και τις συστάσεις των αξιολογήσεων και των ελέγχων που
προβλέπονται στο άρθρο 26, καθώς και στα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώνονται σε έρευνες της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), και όλων των εκθέσεων εξωτερικού ή εσωτερικού ελέγχου
και διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κάθε πληροφορία σχετική με τα αποτελέσματα των
διαδικασιών αξιολόγησης·
ι)

συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με τις συμφωνίες ανάθεσης αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο
14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 πριν από την υπογραφή τους·

ια) εγκρίνει, μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, τις εργασιακές ρυθμίσεις μεταξύ του Οργανισμού και του
ΕΟΔ που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013·
ιβ) υιοθετεί, βάσει προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή, στρατηγική κατά της απάτης·
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ιγ) εγκρίνει, όπου απαιτείται και μετά από πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή, τις οργανωτικές δομές του Οργανισμού
βάσει προτάσεων του εκτελεστικού διευθυντή·
ιδ) εγκρίνει και δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό του.
3.
Όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους
διορισμούς αρχής και της αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης, που ανατίθενται από τον κανονισμό
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (***) (“κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης”) και το
καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό αντίστοιχα (“αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής”).
Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονισμού υπηρε
σιακής κατάστασης, απόφαση δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων και του άρθρου 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, με την οποία εκχωρεί στον
εκτελεστικό διευθυντή τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και καθορίζει τις προϋπο
θέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει
αναφορά στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την άσκηση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Ο εκτελεστικός
διευθυντής εξουσιοδοτείται να αναθέτει περαιτέρω τις εν λόγω αρμοδιότητες.
Δυνάμει του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές συνθήκες, το διοικητικό
συμβούλιο δύναται, δι’ αποφάσεώς του, να αναστείλει προσωρινά την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για
τους διορισμούς αρχής στον εκτελεστικό διευθυντή και των αρμοδιοτήτων που ο τελευταίος έχει αναθέσει περαιτέρω, και
να τις ασκήσει το ίδιο ή να τις εκχωρήσει σε ένα από τα μέλη του ή σε ένα μέλος του προσωπικού διαφορετικό από τον
εκτελεστικό διευθυντή.
Εντούτοις, κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να μεταβιβάζει στον πρόεδρο
του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας τις εξουσίες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο όσον αφορά την πρόσληψη,
την αξιολόγηση και τη μετάταξη του προσωπικού που εκτελεί τα καθήκοντα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο III καθώς και τη
λήψη πειθαρχικών μέτρων έναντι του εν λόγω προσωπικού.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθε
στώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 110 του κανονι
σμού υπηρεσιακής κατάστασης. Όσον αφορά τις προσλήψεις, την αξιολόγηση, τις μετατάξεις του προσωπικού που
συμμετέχει στις δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο κεφάλαιο III και τα πειθαρχικά μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν
σχετικά με το εν λόγω προσωπικό, ζητεί προηγουμένως τη γνώμη του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας και λαμβάνει
δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του.
Εγκρίνει επίσης απόφαση με την οποία θεσπίζονται κανόνες για την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Οργανισμό.
Πριν από την έγκριση της εν λόγω απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο ζητεί τη γνώμη του συμβουλίου διαπίστευσης
ασφαλείας σε σχέση με την απόσπαση εθνικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στις αναφερόμενες στο κεφάλαιο III
δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του.
4.
Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή και μπορεί να παρατείνει ή να τερματίσει τη θητεία του
σύμφωνα με το άρθρο 15β παράγραφοι 3 και 4.
5.
Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή για την απόδοσή του, ειδικότερα
όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Οργανισμού, πλην των δραστηριοτήτων που
αναλαμβάνονται σύμφωνα με το κεφάλαιο III.
Άρθρο 7
Εκτελεστικός διευθυντής
Ο Οργανισμός διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντά του υπό την εποπτεία του
διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη των εξουσιών που ανατίθενται στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και στον
πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 11α αντιστοίχως.
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Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα
καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό.
Άρθρο 8
Καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή
Ο εκτελεστικός διευθυντής επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α)

είναι αρμόδιος για την εκπροσώπηση του Οργανισμού, με εξαίρεση ενέργειες και αποφάσεις που λαμβάνονται
σύμφωνα με τα κεφάλαια II και III και υπογράφει τις συμβάσεις μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο
άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ι)
του παρόντος κανονισμού ·

β)

εκπονεί τις εργασιακές ρυθμίσεις μεταξύ του Οργανισμού και του ΕΟΔ που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και τις υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφος 2 στοιχείο ια) του παρόντος κανονισμού και τις υπογράφει μόλις λάβει την έγκριση του διοικητικού
συμβουλίου·

γ)

προετοιμάζει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις εργασίες του
διοικητικού συμβουλίου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 παράγραφος 5·

δ)

εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου·

ε)

εξασφαλίζει την κατάρτιση των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού και τα υποβάλλει
προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο, με εξαίρεση τα μέρη που καταρτίζονται και εγκρίνονται από το συμβούλιο
διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)·

στ) εξασφαλίζει την εφαρμογή των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, με εξαίρεση τα μέρη που εφαρμόζονται
από τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1 στοιχείο β)·
ζ)

εκπονεί έκθεση προόδου για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας και, όταν χρειάζεται, του πολυετούς
προγράμματος εργασίας σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ενσωματώνοντας αυτούσιο το τμήμα που
έχει συντάξει ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 1
στοιχείο δ)·

η)

συντάσσει την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Οργανισμού, με εξαίρεση το μέρος που
συντάσσεται και εγκρίνεται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4
στοιχείο γ) όσον αφορά τις δραστηριότητες που καλύπτονται στο κεφάλαιο III και την υποβάλλει προς έγκριση στο
διοικητικό συμβούλιο·

θ)

προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και της
δημοσίευσης ανακοινώσεων, για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού·

ι)

καταρτίζει σχέδιο προβλέψεων του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες του Οργανισμού σύμφωνα
με το άρθρο 13, και εκτελεί τον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 14·

ια) διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός, ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του κέντρου παρακολούθησης ασφαλείας Galileo,
είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε οδηγίες δυνάμει της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (****) και
να εκπληροί τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στο άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*****)·
ιβ) διασφαλίζει τη διανομή όλων των σχετικών πληροφοριών, ειδικότερα όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας, μεταξύ των
οργάνων του Οργανισμού που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού·
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ιγ) κοινοποιεί στην Επιτροπή την άποψη του Οργανισμού για τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές που απαιτούνται
για την εφαρμογή της εξέλιξης των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013, συμπεριλαμβανομένων του ορισμού της αποδοχής και των διαδικασιών επανεξέ
τασης, καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες υπέρ των εξελίξεων αυτών·
ιδ) καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας για ζητήματα που αφορούν
δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας και που καλύπτονται στο κεφάλαιο III του παρόντος κανονισμού, τις οργα
νωτικές δομές του Οργανισμού και τις υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο·
ιε) ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3
πρώτο εδάφιο, εφόσον οι εν λόγω αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτόν/αυτήν σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας
παραγράφου·
ιστ) λαμβάνει, μετά από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, τα αναγκαία μέτρα για την ίδρυση τοπικών γραφείων στα
κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3·
ιζ) μεριμνά για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης καθώς και για όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την
εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, των οργάνων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρά
γραφος 11 και του προέδρου του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
ιη) καταρτίζει σχέδιο δράσης για τη διασφάλιση της συνέχειας που πρέπει να δοθεί στα πορίσματα και τις συστάσεις των
αξιολογήσεων και των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 26, εξαιρουμένου του τμήματος του σχεδίου δράσης που
αφορά τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το κεφάλαιο III, και υποβάλλει στην Επιτροπή, αφού ενσωματώσει
αυτούσιο το μέρος που συντάσσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με την πρόοδο
που επιτεύχθηκε, η οποία υποβάλλεται προς ενημέρωση και στο διοικητικό συμβούλιο·
ιθ) λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης:
i) λαμβάνει προληπτικά μέτρα κατά της απάτης, της διαφθοράς ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, καθώς και
άλλα αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου·
ii) σε περίπτωση παρατυπιών προβαίνει στην ανάκτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και, εάν αυτό
κρίνεται αναγκαίο, επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις·
λ)

καταρτίζει στρατηγική κατά της απάτης για τον Οργανισμό που είναι ανάλογη με τους κινδύνους της απάτης, έχοντας
υπόψη ανάλυση κόστους-οφέλους σε σχέση με τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν και που λαμβάνει υπόψη
ευρήματα και συστάσεις που προκύπτουν από έρευνες της OLAF και τη διαβιβάζει προς έγκριση στο διοικητικό
συμβούλιο.

___________
(*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου
2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάρ
γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1).
(**) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001,
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ
L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(***) Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του λοιπού προσωπικού όπως
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1).
(****) Κοινή δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με ορισμένες πτυχές της
λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρω
παϊκής Ένωσης (ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 30).
(*****) Απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011,
σχετικά με τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα Galileo (ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 1).».
2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 8α
Προγράμματα εργασίας και ετήσια έκθεση
1.
Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού προβλέπει
τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβει ο Οργανισμός κατά την περίοδο που καλύπτεται από το προβλεπόμενο στο άρθρο
312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των
ενεργειών που συνδέονται με τις διεθνείς σχέσεις και την επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Το εν λόγω
πρόγραμμα καθορίζει το συνολικό στρατηγικό προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, των σταδίων, των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των δεικτών απόδοσης και του προγραμματισμού των πόρων, συμπεριλαμβανομένων
των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. Λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των
προβλεπόμενων στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού αξιολογήσεων και ελέγχων. Για ενημερωτικούς σκοπούς, το
πολυετές πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης περιγραφή της μεταβίβασης καθηκόντων που εκχωρούνται στον Οργα
νισμό από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων διαχείρισης του προγράμματος που αναφέρονται στο
άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013.

20.5.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/83

2.
Το αναφερόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
βασίζεται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Το πρόγραμμα καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβει ο Οργανισμός
κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και την
επικοινωνία για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει αναλυτικούς στόχους και
αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς επίσης δείκτες επιδόσεων. Υποδεικνύει με σαφήνεια τα καθήκοντα που προστίθενται,
τροποποιούνται ή καταργούνται σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος και τις αλλαγές των δεικτών επιδόσεων
και των τιμών στόχων. Το εν λόγω πρόγραμμα καθορίζει επίσης τους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους που
διατίθενται σε κάθε δραστηριότητα. Για ενημερωτικούς σκοπούς, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα καθήκοντα που έχει
εκχωρήσει, ανά περίπτωση, η Επιτροπή στον Οργανισμό μέσω συμφωνίας εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 14 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013.
3.
Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει τα πολυετή και τα ετήσια προγράμματα εργασίας, αφού εγκριθούν από το
διοικητικό συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και δημοσιοποιεί
συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω προγραμμάτων εργασίας.
4.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 στοιχείο η) του παρόντος κανονισμού ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες
σχετικά με:
α) την εφαρμογή των πολυετών και των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας, με βάση μεταξύ άλλων τους δείκτες επιδόσεων·
β) την εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής για τον προϋπολογισμό και το προσωπικό·
γ) τα συστήματα διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού και την επιτευχθείσα πρόοδο κατά την εφαρμογή
των συστημάτων και τεχνικών διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1285/2013·
δ) κάθε μέτρο βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης του Οργανισμού·
ε) τα ευρήματα από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους και τη συνέχει που δίδεται στις συστάσεις από ελέγχους και
στη σύσταση απαλλαγής·
στ) τη δήλωση αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή.
Δημοσιοποιείται συνοπτική παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης.».
3)

Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013, όταν η ασφάλεια της Ένωσης ή των κρατών
μελών μπορεί να θιγεί από τη λειτουργία των συστημάτων, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της κοινής δράσης
2004/552/ΚΕΠΠΑ.».

4)

Τα άρθρα 10 και 11 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 10
Γενικές αρχές
Οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά συστήματα GNSS στις οποίες αναφέρεται το παρόν κεφάλαιο
εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
α) οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας υλοποιούνται σε κλίμα συλλογικής ευθύνης για την
ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών·
β) καταβάλλονται προσπάθειες ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναίνεση·
γ) οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας διεξάγονται με χρήση εκτίμησης κινδύνου και προσέγγισης διαχείρισης,
λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων ως προς την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS καθώς και του
αντικτύπου των μέτρων μετριασμού των κινδύνων έναντι του κόστους ή του χρονοδιαγράμματος, και με γνώμονα
το στόχο της μη υποβάθμισης του γενικού επιπέδου ασφαλείας των συστημάτων·
δ) οι αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας εκπονούνται από επαγγελματίες με τα δέοντα προσόντα στον τομέα της
διαπίστευσης περίπλοκων συστημάτων και με το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου ασφαλείας, ενεργώντας αντικειμενικά·
ε) καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να ζητείται η γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών που ενδιαφέρονται για ζητήματα
ασφαλείας·
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στ) οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας επιτελούνται από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σύμφωνα με τη
στρατηγική διαπίστευσης ασφαλείας χωρίς να θίγεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως καθορίζεται στον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013·
ζ) οι αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η αντίστοιχη στρατηγική διαπί
στευσης ασφαλείας, βασίζονται σε τοπικές αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας που έχουν λάβει οι αντίστοιχες
αρχές διαπίστευσης ασφαλείας των κρατών μελών·
η) πάγια, διαφανής και πλήρως κατανοητή διαδικασία παρακολούθησης διασφαλίζει ότι οι απειλές κατά της ασφαλείας για
τα ευρωπαϊκά συστήματα GNSS είναι γνωστές, ότι ορίζονται μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτά
επίπεδα ενόψει των αναγκών ασφαλείας της Ένωσης και των κρατών μελών της για την ομαλή λειτουργία των
προγραμμάτων και ότι τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της άμυνας σε βάθος. Η αποτελεσματι
κότητα των μέτρων τελεί υπό συνεχή αξιολόγηση. Η διαδικασία αυτή που αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση του
κινδύνου ως προς την ασφάλεια διεξάγεται ως επαναληπτική διαδικασία, από κοινού από τους ενδιαφερόμενους φορείς
των προγραμμάτων·
θ) οι αποφάσεις διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνονται με τρόπο αυστηρά ανεξάρτητο, και έναντι της Επιτροπής και των
άλλων οργάνων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των προγραμμάτων και την παροχή υπηρεσίας, καθώς και
έναντι του εκτελεστικού διευθυντή και του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού·
ι)

οι δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας διεξάγονται, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για δέοντα συντονισμό, με
τη συνεργασία της Επιτροπής και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των διατάξεων περί ασφαλείας·

ια) οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ υφίστανται επεξεργασία και προστατεύονται από όλους τους φορείς που
ενέχονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τα στοιχειώδη πρότυπα όπως
προβλέπονται στους κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την προστασία των διαβαθμισμένων
πληροφοριών της ΕΕ.
Άρθρο 11
Συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας
1.
Συστήνεται συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά συστήματα GNSS (“Συμβούλιο διαπίστευσης
ασφαλείας”) για την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στο παρόν άρθρο.
2.
Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας επιτελεί τα καθήκοντά του με την επιφύλαξη της ευθύνης που ανατίθεται στην
Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013, ειδικότερα για θέματα που αφορούν την ασφάλεια, και με την
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαπίστευση ασφαλείας.
3.
Ως αρχή διαπίστευσης ασφαλείας, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας είναι αρμόδιο σε ό,τι αφορά τη διαπίστευση
ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά συστήματα GNSS, ως προς τα ακόλουθα:
α) χαράσσει και εγκρίνει στρατηγική διαπίστευσης ασφαλείας στην οποία καθορίζονται:
i) το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για τη διαπίστευση των ευρωπαϊκών συστημάτων
και την πιθανή διασύνδεση των ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS με άλλα συστήματα και τη διατήρηση της
διαπίστευσης αυτής,
ii) η διαδικασία διαπίστευσης ασφαλείας για τα ευρωπαϊκά συστήματα GNSS με βαθμό λεπτομερειών ο οποίος είναι
ανάλογος με το απαιτούμενο επίπεδο βεβαιότητας και στην οποία αναφέρονται ρητώς οι προϋποθέσεις έγκρισης· η
διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προσήκουσες απαιτήσεις, ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται
στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013,
iii) ο ρόλος των φορέων που ενέχονται στη διαδικασία διαπίστευσης,
iv) χρονοδιάγραμμα διαπίστευσης που συνάδει με τις φάσεις των προγραμμάτων, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη
της υποδομής, της παροχή υπηρεσιών και την εξέλιξη,
v) οι αρχές της διαπίστευσης ασφαλείας για δίκτυα και εξοπλισμό PRS που συνδέονται με τα συστήματα που
υλοποιήθηκαν υπό το πρόγραμμα Galileo και τις οποίες θα εφαρμόζουν οι εθνικές υπηρεσίες των κρατών
μελών που είναι αρμόδιες σε θέματα ασφαλείας·
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β) λαμβάνει αποφάσεις για τη διαπίστευση ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά την έγκριση της εκτόξευσης δορυφόρων, την
εξουσιοδότηση να θέτει σε λειτουργία τα συστήματα στις διάφορες συνθέσεις τους και τις διάφορες υπηρεσίες
συμπεριλαμβανομένης και της εκπομπής σήματος στο διάστημα, και την εξουσιοδότηση να θέτει σε λειτουργία
τους επίγειους σταθμούς. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σε ό,τι αφορά τα δίκτυα και τον εξοπλισμό PRS
που συνδέονται με το σύστημα που υλοποιήθηκε υπό το πρόγραμμα Galileo, λαμβάνει αποφάσεις μόνο όσον αφορά
την εξουσιοδότηση των φορέων να αναπτύσσουν και να κατασκευάζουν τους δέκτες ή τις ενότητες ασφαλείας PRS,
λαμβάνοντας υπόψη τη συμβουλή των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες σε θέματα ασφαλείας και τους συνο
λικούς κινδύνους ασφαλείας·
γ) εξετάζει και, εκτός των εγγράφων που εναπόκειται στην Επιτροπή να εκδίδει δυνάμει του άρθρου 13 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και του άρθρου 8 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ, εγκρίνει όλα έγγραφα που αφορούν τη
διαπίστευση ασφαλείας·
δ) παρέχει γνωμοδότηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην Επιτροπή κατά την εκπόνηση σχεδίων κειμένων
πράξεων του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και του άρθρου 8 της απόφασης αριθ.
1104/2011/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης λειτουργικών διαδικασιών ασφαλείας (SecOPs), καθώς και δήλωση
με την τελική του θέση·
ε) εξετάζει και εγκρίνει την εκτίμηση κινδύνου ασφαλείας που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10
στοιχείο η), λαμβανομένης υπόψη της συμμόρφωσης με τα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παρούσας
παραγράφου, καθώς και εκείνες που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013
και το άρθρο 8 της απόφασης αριθ. 1104/2011/ΕΕ· συνεργάζεται με την Επιτροπή για τον καθορισμό των μέτρων
μετριασμού των κινδύνων·
στ) ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας αναφορικά με τη διαπίστευση ασφαλείας των ευρωπαϊκών συστημάτων
GNSS μέσω της ανάληψης ή ανάθεσης αξιολογήσεων, επιθεωρήσεων ή ελέγχων ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 12
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού·
ζ) εγκρίνει την επιλογή των εγκεκριμένων προϊόντων και μέτρων που παρέχουν προστασία κατά της ηλεκτρονικής
παρακολούθησης (Tempest) καθώς και εγκεκριμένων κρυπτογραφικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την
παροχή ασφαλείας σε ευρωπαϊκά συστήματα GNSS·
η) δίνει την έγκρισή του, ή όπου απαιτείται, συμμετέχει στην κοινή έγκριση, από κοινού με τη σχετική υπηρεσία που είναι
αρμόδια σε θέματα ασφαλείας, σε θέματα διασύνδεσης των ευρωπαϊκών συστημάτων GNSS με άλλα συστήματα·
θ) συμφωνεί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για το υπόδειγμα του ελέγχου της πρόσβασης που αναφέρεται στο άρθρο
12 στοιχείο γ)·
ι)

με βάση τις εκθέσεις κινδύνου στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 11 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει την
Επιτροπή σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου και τη συμβουλεύει σχετικά με τις επιλογές διαχείρισης υπολειπόμενου
κινδύνου που αφορούν συγκεκριμένη απόφαση διαπίστευσης ασφαλείας·

ια) συνδράμει, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, το Συμβούλιο κατά την εφαρμογή της κοινής δράσης
2004/552/ΚΕΠΠΑ κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος του Συμβουλίου·
ιβ) αναλαμβάνει τις διαβουλεύσεις που είναι απαραίτητες για την επιτέλεση των καθηκόντων του.
4.

Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας εκτελεί επίσης τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) εκπονεί και εγκρίνει το αναφερόμενο στο άρθρο 8α παράγραφος 1 μέρος του πολυετούς προγράμματος εργασίας
σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο και τους χρηματοδοτικούς και
ανθρώπινους πόρους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίησή τους και το διαβιβάζει έγκαιρα στο διοικητικό συμβούλιο
για να ενσωματωθεί στο εν λόγω πολυετές πρόγραμμα εργασίας·
β) εκπονεί και εγκρίνει το μέρος του ετήσιου προγράμματος εργασίας του άρθρου 8α παράγραφος 2 σχετικά με τις
επιχειρησιακές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο και τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους
που είναι αναγκαίοι για την υλοποίησή τους και το διαβιβάζει έγκαιρα στο διοικητικό συμβούλιο, για να ενσωματωθεί
στο εν λόγω ετήσιο πρόγραμμα εργασίας·
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γ) εκπονεί και εγκρίνει το μέρος της ετήσιας έκθεσης του άρθρου 6 παράγραφος 2 στοιχείο η) σχετικά με τις δρα
στηριότητες και τις προοπτικές του Οργανισμού που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο και τους αναγκαίους χρηματο
δοτικούς και ανθρώπινους πόρους για την υλοποίησή τους, και το διαβιβάζει έγκαιρα στο διοικητικό συμβούλιο, για να
ενσωματωθεί στην εν λόγω ετήσια έκθεση·

δ) εκδίδει και δημοσιοποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του.

5.
Η Επιτροπή τηρεί συνεχώς ενήμερο το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας σχετικά με τον αντίκτυπο των προβλε
πόμενων αποφάσεων του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας στην ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων και την εφαρμογή
των σχεδίων διαχείρισης του υπολειπόμενου κινδύνου. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας λαμβάνει υπό σημείωση κάθε
γνωμοδότηση της Επιτροπής.

6.

Οι αποφάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

7.
Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο
της Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του ΥΕ. Η Επιτροπή, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και τα κράτη μέλη προσπαθούν να
περιορίσουν την εναλλαγή των εκπροσώπων τους στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας. Η διάρκεια της θητείας των
μελών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Αντιπρόσωπος του ΕΟΔ
καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ως παρατηρητής. Εκτάκτως, καλούνται
επίσης να παρίστανται στις συνεδριάσεις εκπρόσωποι τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών ως παρατηρητές για ζητήματα
που τους αφορούν άμεσα. Η συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών και οι όροι συμμετοχής τους
καθορίζονται δυνάμει των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό
του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.

8.
Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας εκλέγει έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο από τα μέλη του, με πλειοψηφία
δύο τρίτων όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτοδικαίως τον πρόεδρο όταν
αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας έχει εξουσία να απολύσει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο ή και τους δύο. Η
απόφαση απόλυσης λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων.

H θητεία του προέδρου και του αντιπροέδρου του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας είναι διετής, άπαξ ανανεώσιμη. Η
θητεία τερματίζεται, όταν ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος απολέσει την ιδιότητα του μέλους του συμβουλίου διαπίστευσης
ασφαλείας.

9.
Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας έχει πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαι
τούνται για την παροχή της κατάλληλης διοικητικής υποστήριξης και για να του δώσουν τη δυνατότητα, από κοινού με τα
όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο 11, να φέρει εις πέρας την αποστολή του με ανεξαρτησία, ιδίως όσον αφορά τη
διαχείριση φακέλων, την κίνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών ασφαλείας και τη διενέργεια ελέγχων
του συστήματος ασφαλείας, την προετοιμασία αποφάσεων και τη διοργάνωση των συνεδριάσεών του. Έχει επίσης πρόσβαση
σε κάθε πληροφορία που είναι χρήσιμη για την επιτέλεση αυτών των καθηκόντων και βρίσκεται στη διάθεσή του Οργανι
σμού, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 στοιχείο θ) αρχών της αυτονομίας και ανεξαρτησίας.

10.
Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και το προσωπικό του Οργανισμού που έχει τεθεί υπό τον έλεγχό του
εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία έναντι των άλλων δραστηριο
τήτων του Οργανισμού, και ιδίως έναντι των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκμετάλλευση των
συστημάτων, σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος. Προς τον σκοπό αυτόν, θα συσταθεί αποτελεσματικός
οργανωτικός διαχωρισμός στο πλαίσιο του Οργανισμού μεταξύ του προσωπικού που συμμετέχει στις δράσεις που καλύ
πτονται από το παρόν κεφάλαιο και του λοιπού προσωπικού του Οργανισμού. Το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας
ενημερώνει αμέσως τον εκτελεστικό διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή για κάθε περίσταση που θα
μπορούσε να παρεμποδίσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία του. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση εντός του
Οργανισμού, η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με βάση τα αποτελέσματα
της εξέτασης αυτής, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα άμβλυνσης που πρέπει να εφαρμοστούν από τον Οργανισμό
και ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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11.
Για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας θεσπίζει ειδικά βοηθητικά όργανα,
που ενεργούν κατόπιν οδηγιών του. Ειδικότερα, μεριμνώντας για τη διασφάλιση της αναγκαίας συνέχειας του έργου του,
προβαίνει στη σύσταση ειδικής ομάδας που διενεργεί ανασκοπήσεις αναλύσεων ασφαλείας και δοκιμές για να καταρτίσει τις
σχετικές εκθέσεις κινδύνου που θα συμβάλουν στην προετοιμασία των αποφάσεών του. Το συμβούλιο διαπίστευσης
ασφαλείας μπορεί να προβεί στη σύσταση ή τη διάλυση ομάδας εμπειρογνωμόνων για να συμβάλει στις εργασίες της
εν λόγω ειδικής επιτροπής.
12.
Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό
του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013, κατά τη φάση ανάπτυξης του
προγράμματος Galileo, θα συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών υπό την εποπτεία του συμβουλίου
διαπίστευσης ασφαλείας για να επιτελέσει τα καθήκοντα της αρχής διανομής κρυπτογραφικών μεθόδων (CDA) σχετικά
με τη διαχείριση κρυπτογραφικού υλικού της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά:
i) τη διαχείριση κλειδών πτήσεων και άλλων κλειδών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του συστήματος που έχει
συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo·
ii) την επαλήθευση της θέσπισης και εφαρμογή διαδικασιών λογιστικού ελέγχου, ασφαλούς χειρισμού, αποθήκευσης και
διανομής κλειδών PRS.
13.
Εφόσον είναι αδύνατον να επιτευχθεί συναίνεση, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 10 του παρόντος
κανονισμού, το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας αποφασίζει κατά πλειοψηφία, όπως προβλέπει το άρθρο 16 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού. Ο αντιπρόσωπος
της Επιτροπής και ο αντιπρόσωπος του ΥΕ δεν ψηφίζουν. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας υπογράφει,
εξ ονόματος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, τις αποφάσεις που εγκρίνει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας.
14.
Η Επιτροπή ενημερώνει, χωρίς περιττή καθυστέρηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον
αντίκτυπο της έγκρισης των αποφάσεων διαπίστευσης ασφαλείας όσον αφορά την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων. Αν
η Επιτροπή θεωρεί ότι απόφαση του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην άρτια
εκτέλεση των προγραμμάτων, για παράδειγμα όσον αφορά το κόστος, το χρονοδιάγραμμα ή την αποδοτικότητα, ενημερώνει
πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
15.
Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες θα πρέπει να
διατυπώνονται εντός ενός μηνός, η Επιτροπή εγκρίνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1285/2013.
16.
Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται τακτικά επί της εξέλιξης των εργασιών του συμβουλίου διαπίστευσης
ασφαλείας.
17.
Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας τηρεί το πρόγραμμα εργασίας της
Επιτροπής για το GNSS όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013.».
5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 11α
Καθήκοντα του προέδρου του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας
1.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) διαχειρίζεται τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·
β) εκτελεί το μέρος των πολυετών και ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Οργανισμού που υπάγεται στο παρόν
κεφάλαιο υπό την εποπτεία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας·
γ) συνεργάζεται με τον εκτελεστικό διευθυντή για να συμβάλει στην κατάρτιση του σχεδίου οργανογράμματος που
προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και των οργανωτικών δομών του Οργανισμού·
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δ) συντάσσει το τμήμα της έκθεσης προόδου του άρθρου 8 στοιχείο ζ) όσον αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες
που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, και την υποβάλει εγκαίρως στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας και τον
εκτελεστικό διευθυντή για να ενσωματωθεί στην προαναφερόμενη έκθεση·
ε) συντάσσει το τμήμα της ετήσιας έκθεσης και του σχεδίου δράσης του άρθρου 8 στοιχεία η) και ιη) όσον αφορά τις
επιχειρησιακές δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, και την υποβάλει εγκαίρως στον εκτελεστικό
διευθυντή·
στ) εξασφαλίζει την εκπροσώπηση του Οργανισμού για τις δραστηριότητες και αποφάσεις που εμπίπτουν στο παρόν
κεφάλαιο·
ζ) ασκεί, όσον αφορά το προσωπικό του Οργανισμού το οποίο συμμετέχει στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο παρόν
κεφάλαιο, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, που του ανατίθενται
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο.
2.
Για δραστηριότητες που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν
να καλούν τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας ενώπιον αυτών των θεσμικών οργάνων για ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με τις εργασίες και τις προοπτικές του Οργανισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πολυετή και τα ετήσια
προγράμματα εργασίας.».
6)

Στο άρθρο 12, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) επιτρέπουν σε δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν διοριστεί από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας, σε
συμφωνία με και υπό την εποπτεία των εθνικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες σε θέματα ασφαλείας, να έχουν
πρόσβαση σε οποιεσδήποτε πληροφορίες και σε οποιουσδήποτε χώρους/τοποθεσίες συνδέονται με την ασφάλεια των
συστημάτων που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους,
και χωρίς διακρίσεις λόγω της ιθαγένειας πολιτών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων για σκοπούς ελέγχων και δοκιμών
ασφαλείας για τα οποία έχει αποφασίσει το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας καθώς και διαδικασιών παρακολού
θησης των κινδύνων ασφαλείας του άρθρου 10 στοιχείο η). Οι εν λόγω έλεγχοι και δοκιμές υλοποιούνται σύμφωνα με
τις ακόλουθες αρχές:
i) δίδεται έμφαση στη σημασία της ασφαλείας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων εντός των φορέων
που επιθεωρούνται·
ii) συνιστώνται αντίμετρα για τον περιορισμό των συγκεκριμένων επιπτώσεων λόγω απώλειας εμπιστευτικότητας,
ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας των διαβαθμισμένων πληροφοριών.».

7)

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3.
Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει, σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου διαπίστευσης
ασφαλείας και για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο III, σχέδιο προβλέψεων για τα έσοδα και τις
δαπάνες του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος, καθιστώντας σαφή το διαχωρισμό μεταξύ εκείνων των
στοιχείων του σχεδίου προβλέψεων που αφορούν τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας και των άλλων δρα
στηριοτήτων του Οργανισμού. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας μπορεί να συντάσσει υπόμνημα επί
του εν λόγω σχεδίου και ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει τόσο το σχέδιο πρόβλεψης προϋπολογισμού όσο και το
εν λόγω υπόμνημα στο διοικητικό συμβούλιο και στο συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας μαζί με σχέδιο οργανογράμ
ματος.»·
β) οι παράγραφοι 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«5.
Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο, βάσει του σχεδίου κατάστασης προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών και σε
στενή συνεργασία με το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο κεφάλαιο III,
καταρτίζει κατάσταση των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για το επόμενο οικονομικό έτος.
6.
Η εν λόγω κατάσταση προβλέψεων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται σχέδιο οργανογράμματος μαζί με το προσω
ρινό ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, διαβιβάζεται, έως τις 31 Μαρτίου, από το διοικητικό συμβούλιο στην Επιτροπή και
στις τρίτες χώρες ή τους διεθνείς οργανισμούς με τις/τους οποίες/οποίους η Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες κατά το
άρθρο 23 παράγραφος 1.».
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Στο άρθρο 14, η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«10.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, απαλλάσσει πριν
από τις 30 Απριλίου του έτους N + 2 τον εκτελεστικό διευθυντή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους N, με
εξαίρεση το τμήμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού που αφορά τα εκχωρούμενα, ανά περίπτωση, καθήκοντα στον
Οργανισμό δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1285/2013, για το οποίο εφαρμόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 164 και 165 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
___________
(*) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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).».

9)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κεφάλαιο:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVα
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 15α
Προσωπικό
1.
Στο προσωπικό που απασχολεί ο Οργανισμός εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό και οι κανόνες που έχουν εγκρίνει από
κοινού τα θεσμικά όργανα της Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης
και του εν λόγω καθεστώτος.
2.
Το προσωπικό του Οργανισμού απαρτίζεται από υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί από τον Οργανισμό ως
απαραίτητοι για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Διαθέτουν εξουσιοδότηση ασφαλείας αντίστοιχη προς τη διαβάθμιση
των πληροφοριών που χειρίζονται.
3.
Οι εσωτερικοί κανόνες του Οργανισμού, όπως ο εσωτερικός κανονισμός του διοικητικού συμβουλίου, ο εσωτερικός
κανονισμός του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, οι δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον Οργανισμό, οι
διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού και οι διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα
έγγραφα εγγυώνται την αυτονομία και ανεξαρτησία του προσωπικού που ασκεί τα καθήκοντα διαπίστευσης ασφαλείας
έναντι του προσωπικού που ασκεί τις άλλες δραστηριότητες του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 στοιχείο θ).
Άρθρο 15β
Διορισμός και θητεία του εκτελεστικού διευθυντή
1.
Ο εκτελεστικός διευθυντής προσλαμβάνεται ως έκτακτος υπάλληλος του Οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 2
στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.
2.
Ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με βάση αξιοκρατικά κριτήρια και τις τεκμη
ριωμένες διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητές του και με βάση την επάρκεια και την πείρα του στους σχετικούς τομείς,
από έναν κατάλογο υποψηφίων που προτείνονται από την Επιτροπή μετά από ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό, ύστερα από
δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες
εκδόσεις.
Ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να κληθεί το συντομότερο δυνατό να προβεί σε
δήλωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.
Για τη σύναψη της σύμβασης του εκτελεστικού διευθυντή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί τον
Οργανισμό.
Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή με πλειοψηφία των δύο τρίτων των
μελών του.
3.
Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής. Στο τέλος της εν λόγω θητείας, η Επιτροπή διενεργεί
αξιολόγηση στην οποία εκτιμώνται οι επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή, λαμβάνοντας υπόψη τα μελλοντικά καθήκοντα
και τις προκλήσεις του Οργανισμού.
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Κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής που λαμβάνει υπόψη την αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο αξιολόγηση, το διοικητικό
συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή μία μόνο φορά για διάστημα ίσο ή μικρότερο των
τεσσάρων ετών.

Η απόφαση της παράτασης της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών
του διοικητικού συμβουλίου.

Ένας εκτελεστικός διευθυντής του οποίου η θητεία παρατάθηκε δεν δύναται να συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής για την
ίδια θέση ύστερα από την παράταση της θητείας του.

Το διοικητικό συμβούλιο γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόθεσή του να παρατείνει τη θητεία του εκτελε
στικού διευθυντή. Πριν από την εν λόγω παράταση ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να κληθεί να προβεί σε δήλωση
ενώπιον της σχετικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών.

4.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απολύσει τον εκτελεστικό διευθυντή, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής ή ενός
τρίτου των μελών του, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του.

5.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να καλούν τον εκτελεστικό διευθυντή ενώπιον αυτών των
θεσμικών οργάνων για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εργασίες και τις προοπτικές του Οργανισμού, μεταξύ άλλων
όσον αφορά το ετήσιο και το πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Η εν λόγω ανταλλαγή απόψεων δεν θίγει θέματα που
αφορούν τις δραστηριότητες διαπίστευσης ασφαλείας που καλύπτονται από το κεφάλαιο III.

Άρθρο 15γ
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες
Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να προσφύγει σε εθνικούς εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί πρέπει να διαθέτουν
εξουσιοδότηση ασφαλείας αντίστοιχη προς τη διαβάθμιση των πληροφοριών που χειρίζονται. Στο προσωπικό αυτό δεν
εφαρμόζονται ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης ούτε το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.».

10) Τα άρθρα 16 και 17 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 16
Καταπολέμηση της απάτης
1.
Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και τυχόν παράνομων πράξεων, εφαρμόζεται επί του Οργανισμού
χωρίς περιορισμούς ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
Για τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός προσχωρεί στη διοργανική συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις
εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (**) και
εκδίδει τις κατάλληλες διατάξεις που εφαρμόζονται στο προσωπικό του Οργανισμού και στους αποσπασμένους εθνικούς
εμπειρογνώμονες χρησιμοποιώντας την απόφαση-υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην εν λόγω συμφωνία.

2.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να ελέγχει τους αποδέκτες της χρηματοδότησης του Οργανισμού καθώς και
τους συμβαλλομένους και αντισυμβαλλομένους που εισέπραξαν κονδύλια της Ένωσης μέσω του Οργανισμού με βάση τα
έγγραφα που του παρέχονται ή διενεργώντας επιτόπιες επιθεωρήσεις.

3.
Όσον αφορά τις επιδοτήσεις που χορηγεί ή τις συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός, η OLAF μπορεί να διεξάγει
έρευνες, και ειδικότερα επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 883/2013 και του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (***), ώστε να καταπολεμά την απάτη,
τη διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
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4.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου οι συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτει ο
Οργανισμός με τρίτες χώρες ή με διεθνείς οργανισμούς, οι συμβάσεις και οι συμφωνίες επιδότησης που συνάπτει ο
Οργανισμός με τρίτους, καθώς και κάθε απόφαση χρηματοδότησης που λαμβάνει ο Οργανισμός προβλέπουν ρητά ότι
το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους και έρευνες σύμφωνα με τις αντίστοιχες
αρμοδιότητές τους.
Άρθρο 17
Προνόμια και ασυλίες
Στον Οργανισμό και στο προσωπικό του κατ’ άρθρο 15α εφαρμόζεται το πρωτόκολλο αριθ. 7 που επισυνάπτεται στη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προνόμια
και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
___________
(*) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμ
βρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της
Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(**) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
(***) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).».
11) Το άρθρο 18 απαλείφεται.
12) Τα άρθρα 22 και 23 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 22
Κανόνες ασφαλείας σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων ή ευαίσθητων πληροφοριών
1.
Ο Οργανισμός εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας της Επιτροπής όσον αφορά την προστασία των διαβαθμισμένων
πληροφοριών της ΕΕ.
2.
Ο Οργανισμός μπορεί να θεσπίζει, στους εσωτερικούς του κανόνες, διατάξεις για το χειρισμό μη διαβαθμισμένων
αλλά ευαίσθητων πληροφοριών. Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή, το χειρισμό και την
αποθήκευση των πληροφοριών αυτών.
Άρθρο 22α
Σύγκρουση συμφερόντων
1.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, ο εκτελεστικός διευθυντής καθώς
και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και παρατηρητές υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων,
όπου αναφέρεται η απουσία ή ύπαρξη κάθε άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να
επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι ακριβείς και πλήρεις. Υποβάλλονται γραπτώς κατά την
ανάληψη των καθηκόντων τους και ανανεώνονται ετησίως. Επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο, ιδίως σε περί
πτωση σχετικής μεταβολής της προσωπικής τους κατάστασης.
2.
Πριν από οποιαδήποτε συνεδρίαση στην οποία λαμβάνουν μέρος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του
συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας, ο εκτελεστικός διευθυντής καθώς και οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες και
παρατηρητές και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν σε ad hoc ομάδες, δηλώνουν με ακρίβεια και πλήρως
την απουσία ή ύπαρξη κάθε συμφέροντος το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους
αναφορικά με τυχόν σημεία της ημερήσιας διάταξης και απέχουν από τις συζητήσεις και την ψηφοφορία ως προς
τυχόν τέτοια σημεία.
3.
Το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας ορίζουν, στον εσωτερικό τους κανονισμό, τις
πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τον κανόνα για τη δήλωση συμφερόντων που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και
σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων.
Άρθρο 23
Συμμετοχή τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών
1.
Ο Οργανισμός είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών. Η συμμετοχή αυτή και οι
σχετικοί όροι θα θεσπιστούν στο πλαίσιο συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης
χώρας ή διεθνούς οργανισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών, πρέπει να θεσπιστούν πρακτικές ρυθμίσεις περί της
συμμετοχής κάθε χώρας ή διεθνούς οργανισμού στις εργασίες του Οργανισμού, και ρυθμίσεις για τη συμμετοχή στις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, την οικονομική συμβολή και το προσωπικό.
Άρθρο 23α
Από κοινού ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με τα κράτη μέλη
Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός εξουσιοδοτείται να συνάπτει συμβάσεις από κοινού με τα κράτη
μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της
Επιτροπής (*).
___________
(*) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της
31.12.2012, σ. 1).».
13) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 26
Αναθεώρηση, αξιολόγηση και έλεγχος
1.
Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, και μετέπειτα κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση του Οργανι
σμού ιδίως όσον αφορά την επίπτωση, την αποτελεσματικότητα, την ορθή λειτουργία, τις μεθόδους εργασίας και τις
ανάγκες του καθώς και τη χρήση των πόρων που έχουν τεθεί στη διάθεσή του. Στην αξιολόγηση εξετάζεται ιδίως
ενδεχόμενη τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής ή της φύσης των καθηκόντων του Οργανισμού καθώς και οι δημοσιο
νομικές επιπτώσεις από μια τέτοια τροποποίηση. Εξετάζεται επίσης η εφαρμογή της πολιτικής του Οργανισμού σχετικά με
τη σύγκρουση συμφερόντων καθώς και κάθε περίσταση κατά την οποία έχει ενδεχομένως παρεμποδιστεί η ανεξαρτησία και
η αυτονομία του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας.
2.
Η Επιτροπή διαβιβάζει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και τα συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του Οργανισμού. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης δημοσιοποιούνται.
3.
Κάθε δεύτερη αξιολόγηση περιλαμβάνει τον απολογισμό του Οργανισμού σε σχέση με τους στόχους και τα
καθήκοντά του. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν δικαιολογείται πλέον η διατήρηση του Οργανισμού σε σχέση με τους
στόχους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, μπορεί να προτείνει την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.
4.
Δύνανται να διεξάγονται εξωτερικοί έλεγχοι των δραστηριοτήτων του Οργανισμού κατόπιν αιτήματος του διοικητικού
συμβουλίου ή της Επιτροπής.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη 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.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 513/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική
στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της
διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 82 παράγραφος 1, 84 και 87
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο στόχος της Ένωσης που συνίσταται στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς
και με μέτρα για τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εθνικών αρχών των
κρατών μελών, καθώς και με την Ευρωπόλ ή άλλους σχετικούς φορείς της Ένωσης, όπως επίσης με τις ενδιαφερόμενες
τρίτες χώρες και τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

(2)

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται να ενισχυθεί η δράση σε επίπεδο Ένωσης για την προστασία των προσώπων
και των προϊόντων από απειλές που έχουν διαρκώς περισσότερο διακρατικό χαρακτήρα, και να υποστηριχθούν οι
προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και το
πλανόδιο έγκλημα, η παράνομη εμπορία ναρκωτικών, η διαφθορά, το κυβερνοέγκλημα, η εμπορία ανθρώπων και όπλων,
μεταξύ άλλων, εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης.

(3)

Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας»), η οποία εγκρίθηκε
από το Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2010, αποτελεί ένα κοινό θεματολόγιο για την αντιμετώπιση αυτών των κοινών
προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Η στρα
τηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη: Πέντε βήματα προς μια πιο ασφαλή Ευρώπη» μετουσιώνει τις αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής σε συγκεκριμένη δράση, προσδιορίζοντας πέντε στρατηγικούς στόχους: εξάρ
θρωση των διεθνών εγκληματικών δικτύων, πρόληψη της τρομοκρατίας και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και της
στρατολόγησης τρομοκρατών, αύξηση των επιπέδων ασφάλειας των πολιτών και των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο,
ενίσχυση της ασφάλειας μέσω της διαχείρισης των συνόρων και αύξηση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε κρίσεις και
καταστροφές.

(4)

Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η σαφής κατανομή καθηκόντων, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
ελευθεριών και του κράτους δικαίου, η ισχυρή επικέντρωση στην παγκόσμια προοπτική και στη σύνδεση και την αναγκαία
συνέπεια με την εξωτερική ασφάλεια θα πρέπει να αποτελούν βασικές κατευθυντήριες αρχές για την εφαρμογή της
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας.

(5)

Για την προώθηση της εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στην
πράξη, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση μέσω της
δημιουργίας και διαχείρισης ενός Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («το Ταμείο»).

(1) ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 108.
(2) ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 23.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.
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(6)

Το Ταμείο θα πρέπει να αντανακλά την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, ενώ παράλληλα θα τηρεί τις
απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και θα διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων για την επίτευξη
των γενικών και των ειδικών στόχων που θέτει ο παρών κανονισμός.

(7)

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων και η ποιότητα των δαπανών αποτελούν κατευθυντήριες αρχές κατά την εκτέλεση του
Ταμείου. Επιπλέον, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να εκτελείται με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς τον
χρήστη τρόπο.

(8)

Σε καιρούς δημοσιονομικής λιτότητας για τις πολιτικές της Ένωσης, η υπέρβαση των οικονομικών προβλημάτων απαιτεί
ανανεωμένη ευελιξία, καινοτόμα οργανωτικά μέτρα, καλύτερη χρήση των υφιστάμενων δομών και συντονισμό τόσο μεταξύ
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των υπηρεσιών και των εθνικών αρχών όσο και με τρίτες χώρες.

(9)

Χρειάζεται να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της ενωσιακής χρηματοδότησης, με την κινητοποίηση, συγκέντρωση και
μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων.

(10)

Ο κύκλος πολιτικής της ΕΕ, που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο στις 8-9 Νοεμβρίου 2010, στοχεύει στην αντιμετώπιση
των κυριότερων σοβαρών και οργανωμένων εγκληματικών απειλών κατά της Ένωσης κατά τρόπο συνεπή και μεθοδικό,
μέσω της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των συναφών υπηρεσιών. Για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής
αυτού του πολυετούς κύκλου, θα πρέπει για τη χρηματοδότηση δυνάμει του μέσου που θεσπίζεται με τον παρόντα
κανονισμό («το μέσο») να αξιοποιούνται όλες οι δυνατές μέθοδοι εφαρμογής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι σκόπιμο,
έμμεσης διαχείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των ενεργειών και των σχεδίων.

(11)

Λόγω των νομικών ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τον τίτλο V ΣΛΕΕ, δεν είναι εφικτό να θεσπιστεί το Ταμείο ως ενιαίο
χρηματοδοτικό μέσο. Συνεπώς, το Ταμείο θα πρέπει να θεσπιστεί με τη μορφή συνολικού πλαισίου για την παροχή
χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, που θα περιλαμβάνει το μέσο χρημα
τοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Το γενικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρωθεί
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(12)

Τα διασυνοριακά αδικήματα, όπως η εμπορία ανθρώπων και η εκμετάλλευση της παράνομης μετανάστευσης από εγκλη
ματικές οργανώσεις, μπορούν να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την αστυνομική συνεργασία.

(13)

Οι συνολικοί πόροι για τον παρόντα κανονισμό και για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014 συνιστούν από κοινού τον
διαθέσιμο προϋπολογισμό για το σύνολο της διάρκειας του Ταμείου, που αποτελεί προνομιακή αναφορά κατά την ετήσια
διαδικασία του προϋπολογισμού σύμφωνα με το σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη
συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (4) για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(14)

Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη
διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, αναγνωρίζεται ότι η καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος συνιστά πρόκληση σε ευρωπαϊκή κλίμακα, και ζητείται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο
πεδίο της επιβολής του νόμου, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί ουσιώδες μέσο
προάσπισης της νόμιμης οικονομίας από χαρακτηριστικά εγκληματικά φαινόμενα, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 515/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία, στο
πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για θέματα εξωτερικών συνόρων και θεωρήσεων και
κατάργηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ (βλέπε σελίδα 143 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση των γενικών
διατάξεων που εφαρμόζονται στο Ταμείο «Άσυλο, Μετανάστευση και Ένταξη» και στο μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την αστυνομική
συνεργασία, την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, και τη διαχείριση κρίσεων (βλέπε σελίδα 112 της παρούσας Επίσημης
Εφημερίδας).
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
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(15)

Μέσα στο συνολικό πλαίσιο του Ταμείου, η χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται δυνάμει του συγκεκριμένου μέσου θα
πρέπει να στηρίζει την αστυνομική συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση στις πληροφορίες, την
πρόληψη του εγκλήματος, την καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβα
νομένων της τρομοκρατίας, της διαφθοράς, της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και όπλων, της εκμε
τάλλευσης της παράνομης μετανάστευσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της διανομής εικόνων με κακοποι
ήσεις παιδιών και παιδικής πορνογραφίας, του κυβερνοεγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστη
ριότητες, την προστασία των προσώπων και των ζωτικής σημασίας υποδομών έναντι περιστατικών που συνδέονται με την
ασφάλεια, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια και των κρίσεων,
λαμβάνοντας υπόψη τις κοινές πολιτικές (στρατηγικές, κύκλους πολιτικής, προγράμματα και σχέδια δράσης), τη νομο
θεσία και την έμπρακτη συνεργασία.

(16)

Η χρηματοδοτική στήριξη σε αυτούς τους τομείς παρέχεται ιδίως στις δράσεις που προωθούν τις κοινές διασυνοριακές
επιχειρήσεις, την ανταλλαγή πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών, την εύκολη και ασφαλή επικοινωνία και τον συντονισμό, την κατάρτιση και τις ανταλλαγές προσωπικού,
τις δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, τις διεξοδικές αξιολογήσεις των απειλών και των
κινδύνων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη ΣΛΕΕ, τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, δοκιμών
και ελέγχου της εγκυρότητας των νέων τεχνολογιών, την εγκληματολογική έρευνα, την απόκτηση τεχνικού διαλειτουρ
γικού εξοπλισμού και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των σχετικών ενωσιακών φορέων, συμπεριλαμβανο
μένης της Ευρωπόλ. Η χρηματοδοτική στήριξη σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να αφορά μόνο δράση σύμφωνη με τις
προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που προσδιορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως δε ενέργειες που έχουν εγκριθεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(17)

Στο συνολικό πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης κατά των ναρκωτικών, που υιοθετεί μια ισορροπημένη προσέγγιση με
βάση την ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης, η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται δυνάμει του
παρόντος μέσου θα πρέπει να ενισχύει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της
διακίνησης ναρκωτικών (μείωση της προσφοράς), και ιδίως τα μέτρα που πλήττουν την παραγωγή, την επεξεργασία, την
πώληση, τη μεταφορά, την εισαγωγή και την εξαγωγή ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων της κατοχής και της αγοράς με
στόχο την ανάληψη δραστηριοτήτων διακίνησης ναρκωτικών.

(18)

Μέτρα που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες και σε σχέση με τρίτες χώρες και τα οποία χρηματοδοτούνται από το παρόν
μέσο πρέπει να λαμβάνονται σε συνέργεια και συνέπεια με τις άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται
από τα μέσα εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης, τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά. Ειδικότερα, πρέπει κατά την εκτέλεση
αυτών των ενεργειών να επιδιώκεται η πλήρης συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και
της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης έναντι της εκάστοτε χώρας ή περιοχής, με τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, με τις
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα, με τις αρχές του κράτους δικαίου και με την αρχή του σεβασμού
της εθνικής κυριαρχίας των τρίτων κρατών. Τα μέτρα δεν θα πρέπει να αποσκοπούν στη χρηματοδότηση ενεργειών με
άμεσα αναπτυξιακό προσανατολισμό και θα πρέπει να συμπληρώνουν, κατά περίπτωση, τη χρηματοδοτική συνδρομή που
χορηγείται από τα μέσα εξωτερικής βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται η συνοχή με την ανθρωπιστική πολιτική
της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων επείγοντος χαρακτήρα.

(19)

Το παρόν μέσο θα πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και αρχών που ορίζονται στον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το μέσο θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριό
τητες οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία των παιδιών από τη βία, την κακοποίηση, την εκμετάλλευση και την
εγκατάλειψη. Το μέσο θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την παροχή διασφαλίσεων και βοήθειας σε παιδιά μάρτυρες
και θύματα, ιδιαίτερα αν είναι ασυνόδευτα ή έχουν για άλλο λόγο ανάγκη επιτροπείας.

(21)

Το μέσο αυτό θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ
της Ευρωπόλ ή άλλων συναφών φορέων της Ένωσης και των κρατών μελών, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του μέσου
αυτού στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και της καταπολέμησης του εγκλήματος και της
διαχείρισης κρίσεων. Τούτο σημαίνει μεταξύ άλλων ότι, κατά τον σχεδιασμό των εθνικών τους προγραμμάτων, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη βάση δεδομένων η οποία περιέχει τις πληροφορίες, τα εργαλεία ανάλυσης
και τις επιχειρησιακές και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που έχει αναπτύξει η Ευρωπόλ, και ειδικότερα το σύστημα
πληροφοριών της Ευρωπόλ, την ασφαλή εφαρμογή του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών (SIENA) της Ευρωπόλ, και την
αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA).

(22)

Για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του Ταμείου, ο προϋπολογισμός της Ένωσης που κατανέμεται στο
συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο θα πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης όταν πρόκειται
για ενέργεια που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ένωση («δράση της Ένωσης»), για επείγουσα βοήθεια και για
τεχνική συνδρομή, και στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης προκειμένου για εθνικά προγράμματα και ενέργειες που
απαιτούν διοικητική ευελιξία.
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(23)

Σε ό,τι αφορά τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι
τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών είναι σύμφωνα προς τις προτεραιότητες και τους στόχους σε επίπεδο Ένωσης.

(24)

Οι πόροι που χορηγούνται στα κράτη μέλη για την εκτέλεση στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων θα πρέπει να
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και να κατανέμονται βάσει σαφών, αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων. Τα
κριτήρια αυτά θα πρέπει να σχετίζονται με τα δημόσια αγαθά τα οποία πρέπει να προστατεύουν τα κράτη μέλη, και με τη
χρηματοδοτική τους ικανότητα να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας, όπως το μέγεθος του πληθυσμού
τους, τις εδαφικές τους διαστάσεις και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους. Δεδομένου, επιπλέον, ότι η αξιολόγηση
απειλών οργανωμένου εγκλήματος του 2013 καταδεικνύει την πρωταρχική σημασία των θαλάσσιων λιμένων και των
αερολιμένων ως σημείων εισόδου των εγκληματικών οργανώσεων για την εμπορία ανθρώπων και παράνομων εμπορευ
μάτων, οι ιδιαίτερες ευπάθειες που συνεπάγεται η επιλογή των συγκεκριμένων διαδρόμων εγκλήματος στα συγκεκριμένα
εξωτερικά σημεία διέλευσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων για τη δράση των
κρατών μελών, με κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των επιβατών και το βάρος των εμπορευμάτων που
διέρχονται από διεθνείς αερολιμένες και θαλάσσιους λιμένες.

(25)

Για να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και ο επιμερισμός των ευθυνών όσον αφορά τις κοινές πολιτικές, τις στρατηγικές και τα
προγράμματα της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν το μέρος των συνολικών πόρων
που είναι διαθέσιμο για τα εθνικά τους προγράμματα, για την εξυπηρέτηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης
που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Η συμβολή της Ένωσης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος
των προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο αυτές τις προτεραιότητες θα πρέπει να αυξηθεί σε 90 %, σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

(26)

Το ανώτατο όριο των πόρων που παραμένουν στη διάθεση της Ένωσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς τους
πόρους που κατανέμονται στα κράτη μέλη για την εφαρμογή των εθνικών τους προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, η
Ένωση θα είναι σε θέση, κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου οικονομικού έτους, να στηρίζει ενέργειες που την ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα, όπως μελέτες, δοκιμές και επικύρωση νέων τεχνολογιών, διακρατικά έργα, δημιουργία δικτύων και ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού ενωσιακού δικαίου και της ενωσιακής πολιτικής και
δράσης σε σχέση με και σε τρίτες χώρες. Οι υποστηριζόμενες ενέργειες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις προτεραι
ότητες που έχουν προσδιοριστεί σε συναφείς ενωσιακές στρατηγικές, προγράμματα, σχέδια δράσης και αξιολογήσεις
κινδύνων και απειλών.

(27)

Προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του μέσου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
τα εθνικά τους προγράμματα περιλαμβάνουν ενέργειες που εξυπηρετούν όλους τους ειδικούς στόχους του μέσου και ότι
η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων θα γίνεται αναλογικά προς τις προκλήσεις και τις ανάγκες και θα επιτρέπει την
επίτευξη των στόχων αυτών. Αν ένα εθνικό πρόγραμμα δεν εξυπηρετεί έναν από τους ειδικούς στόχους ή αν οι
διατιθέμενοι πόροι υπολείπονται του ελάχιστου ποσοστού που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος θα πρέπει να περιλάβει στο πρόγραμμα σχετική αιτιολόγηση.

(28)

Για να ενισχυθεί η ικανότητα της Ένωσης να αντιδρά αμέσως σε περιστατικά που συνδέονται με την ασφάλεια ή σε
πρωτοεμφανιζόμενες απειλές για την Ένωση, θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται έκτακτη βοήθεια, σύμφωνα με το
πλαίσιο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

(29)

Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η
παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους
χωριστά. Δεδομένου ότι η Ένωση είναι σε καλύτερη θέση από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζει διασυνοριακές καταστάσεις
και να προσφέρει μια πλατφόρμα για κοινές προσεγγίσεις, οι δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις για στήριξη
δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν, ιδιαίτερα, στην ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών
ικανοτήτων, καθώς επίσης στη διασυνοριακή συνεργασία και τον συντονισμό, στη δικτύωση, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη,
και στην ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

(30)

Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν οι διατάξεις του παρόντος μέσου όσον αφορά τον ορισμό των
στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την τροποποίηση την πρόσθεση ή την κατάργηση των ενωσιακών προτεραιοτήτων που
απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό, η δε Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις
προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξου
σιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη.

(32)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων. Οι
δείκτες, συμπεριλαμβανομένων σχετικών σεναρίων αναφοράς, θα πρέπει να παρέχουν την ελάχιστη βάση για την αξιολό
γηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του μέσου.

(33)

Για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες σε σχέση με κάθε
ειδικό στόχο του μέσου. Η αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων μέσω των κοινών δεικτών δεν
καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή των ενεργειών που συνδέονται με τους δείκτες αυτούς.

(34)

Η απόφαση του Συμβουλίου 2007/125/ΔΕΥ (1) θα πρέπει να καταργηθεί, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(35)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, κυρίως δε η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ
των αρχών επιβολής του νόμου, η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας, η προστασία των προσώπων και των
ζωτικής σημασίας υποδομών έναντι περιστατικών που συνδέονται με την ασφάλεια, και η ενίσχυση της ικανότητας των
κρατών μελών και της Ένωσης να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κινδύνους συνδεόμενους με την ασφάλεια και κρίσεις,
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η
Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα
με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για
την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

(36)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, που είναι συνημμένο στη ΣΕΕ και στη
ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην
εφαρμογή του.

(37)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, όσον
αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που είναι συνημμένο στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, και με την
επιφύλαξη του άρθρου 4 του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία κοινοποίησε την επιθυμία της να συμμετάσχει
στη θέσπιση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(38)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον
αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που είναι συνημμένο στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, και με την
επιφύλαξη του άρθρου 4 του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του
παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(39)

Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
1311/2013 του Συμβουλίου (2). Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014,

(1) Απόφαση 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση, κατά την περίοδο 2007 έως 2013, του ειδικού
προγράμματος «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας», ως μέρος του γενικού προγράμματος «Ασφάλεια και προστασία των
ελευθεριών» (ΕΕ L 58 της 24.2.2007, σ. 7).
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων («το μέσο»), στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
(«το Ταμείο»).

Από κοινού με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014, ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

2.

Ο παρών κανονισμός ορίζει:

α) τους στόχους, τις επιλέξιμες ενέργειες και τις στρατηγικές προτεραιότητες της χρηματοδοτικής στήριξης που θα χορηγηθεί
δυνάμει του μέσου·

β) το γενικό πλαίσιο για την υλοποίηση των επιλέξιμων ενεργειών·

γ) τους πόρους που θα διατεθούν δυνάμει του μέσου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, και την
κατανομή τους.

3.

Ο παρών κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

4.
Το μέσο δεν εφαρμόζεται σε ζητήματα που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1382/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Εντούτοις, μπορεί να καλύπτει ενέργειες που
στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ δικαστικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου.

5.
Επιδιώκονται συνέργειες, συνέπεια και συμπληρωματικότητα με άλλα συναφή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως είναι
ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης που θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), το τρίτο πολυετές πρόγραμμα της δράσης της Ένωσης στον τομέα της
υγείας, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), το
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και τα μέσα εξωτερικής βοήθειας, δηλαδή το μέσο για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του
Προγράμματος «Δικαιοσύνη», για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 73).
(2) Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής
προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020) για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ.
1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση
τρίτου Προγράμματος της δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/ΕΚ
(ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 1).

20.5.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/99

βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (1), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (2), ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, που θεσπίστηκε με τον κανονι
σμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), το μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία
με τρίτες χώρες, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),
το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), και ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, που θεσπίστηκε
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Οι ενέργειες που χρηματοδο
τούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη για τον ίδιο σκοπό από άλλα χρηματοδοτικά
μέσα της Ένωσης.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «αστυνομική συνεργασία»: τα ειδικά μέτρα και είδη συνεργασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών των κρατών
μελών όπως αναφέρονται στο άρθρο 87 ΣΛΕΕ·
β) «ανταλλαγή πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές»: η ασφαλής συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή
πληροφοριών οι οποίες ενδιαφέρουν τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 87 ΣΛΕΕ σε σχέση με την πρόληψη, ανίχνευση,
διερεύνηση και δίωξη ποινικών αδικημάτων, ιδιαίτερα δε διασυνοριακών, σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων·
γ) «πρόληψη της εγκληματικότητας»: όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση, ή άλλως συμβάλλουν στη μείωση της
εγκληματικότητας και της ανασφάλειας των πολιτών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης
2009/902/ΔΕΥ του Συμβουλίου (7)·
δ) «οργανωμένο έγκλημα»: κολάσιμη συμπεριφορά σχετιζόμενη με τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στην
απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου (8)·
ε) «τρομοκρατία»: οποιαδήποτε εκ των εκ προθέσεως πράξεων και αδικημάτων όπως ορίζονται στην απόφαση-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου (9)·
στ) «διαχείριση κινδύνων και κρίσεων»: κάθε μέτρο σχετικό με την αξιολόγηση, την πρόληψη, την ετοιμότητα για αντιμετώπιση
και τη διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων κινδύνων σχετικών με την
ασφάλεια·
ζ) «πρόληψη και ετοιμότητα»: κάθε μέτρο που στοχεύει στην πρόληψη και/ή στη μείωση κινδύνων που συνδέονται με πιθανές
τρομοκρατικές επιθέσεις ή άλλα περιστατικά συνδεόμενα με την ασφάλεια·
η) «διαχείριση των συνεπειών»: ο αποτελεσματικός συντονισμός ενεργειών που αναλαμβάνονται σε εθνικό και/ή σε ενωσιακό
επίπεδο προκειμένου να υπάρξει αντίδραση σε τρομοκρατική επίθεση ή άλλο σχετικό με την ασφάλεια περιστατικό ή να
μειωθούν οι συνέπειες του·
θ) «υποδομή ζωτικής σημασίας»: περιουσιακό στοιχείο, δίκτυο, σύστημα ή μέρος του, που είναι ουσιώδες για τη διατήρηση
ζωτικών λειτουργιών της κοινωνίας, για την υγεία, για την ασφάλεια, για την οικονομική ή κοινωνική ευημερία των πολιτών,
και που, αν διαταραχτεί, παραβιαστεί ή καταστραφεί, θα υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος σε κράτος μέλος ή στην Ένωση, ως
αποτέλεσμα της αδυναμίας διατήρησης των λειτουργιών αυτών·
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 11).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρημα
τοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση
Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 77).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση
χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού
συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 1).
(7) Απόφαση 2009/902/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος
(EUCPN) και για την κατάργηση της απόφασης 2001/427/ΔΕΥ (ΕΕ L 321 της 8.12.2009, σ. 44).
(8) Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
(9) Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3).
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«κατάσταση έκτακτης ανάγκης»: κάθε σχετικό με την ασφάλεια περιστατικό ή νεοεμφανιζόμενη απειλή που έχει ή μπορεί να
έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια του πληθυσμού σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
Άρθρο 3
Στόχοι

1.

Γενικός στόχος του μέσου είναι να συμβάλει στην κατοχύρωση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση.

2.
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το μέσο συμβάλλει —σύμφωνα με τις προτεραι
ότητες που προσδιορίζονται στις σχετικές στρατηγικές, κύκλους πολιτικής, προγράμματα, αξιολογήσεις απειλών και κινδύνων της
Ένωσης— στην εξυπηρέτηση των ακόλουθων ειδικών στόχων:
α) πρόληψη του εγκλήματος, καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της
τρομοκρατίας, και ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εθνικών
αρχών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την Ευρωπόλ ή άλλα σχετικά όργανα της Ένωσης, και με τις σχετικές τρίτες
χώρες και διεθνείς οργανισμούς.
β) βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών και της Ένωσης να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κινδύνους που σχετίζονται με
την ασφάλεια και με κρίσεις, να προετοιμάζονται και να προστατεύουν τους πολίτες και την υποδομή ζωτικής σημασίας από
τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια.
Η επίτευξη των ειδικών στόχων του παρόντος μέσου αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, με τη χρήση κοινών δεικτών, όπως ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, και ειδικών ανά
πρόγραμμα δεικτών που περιλαμβάνονται στα εθνικά προγράμματα.
3.
Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το μέσο συμβάλλει στους ακόλουθους
επιχειρησιακούς στόχους:
α) προώθηση και ανάπτυξη μέτρων που ενισχύουν την ικανότητα των κρατών μελών να προλαμβάνουν το έγκλημα και να
καταπολεμούν το διασυνοριακό, σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα μέσω
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, πρόσβασης σε δεδομένα,
διαλειτουργικών τεχνολογιών, συγκρίσιμων στατιστικών, εφαρμοσμένης εγκληματολογίας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης
του κοινού.
β) προώθηση και ανάπτυξη του διοικητικού και επιχειρησιακού συντονισμού, της συνεργασίας, της αμοιβαίας κατανόησης και
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, άλλων εθνικών αρχών, της
Ευρωπόλ ή άλλων σχετικών οργάνων της Ένωσης και, όπου είναι σκόπιμο, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών·
γ) προώθηση και ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, μεταξύ άλλων για την απόκτηση τεχνικών και επαγγελματικών δεξιο
τήτων και για τη γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών, στον τομέα της εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ενωσιακών προ
γραμμάτων ανταλλαγής στον τομέα της επιβολής του νόμου, προκειμένου να καλλιεργηθεί μια γνήσια ευρωπαϊκή αντίληψη
απονομής δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου·
δ) προώθηση και ανάπτυξη μέτρων, διασφαλίσεων, μηχανισμών και βέλτιστων πρακτικών για τον έγκαιρο εντοπισμό, την
προστασία και τη στήριξη μαρτύρων και θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων τρομοκρατικών
ενεργειών και, ιδίως, παιδιών που υπήρξαν μάρτυρες και θύματα, ιδιαίτερα αν είναι ασυνόδευτα ή έχουν για άλλο λόγο
ανάγκη επιτροπείας·
ε) μέτρα που προορίζονται για την ενίσχυση των διοικητικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της
προστασίας της υποδομής ζωτικής σημασίας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, μεταξύ άλλων μέσω
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με τη βελτίωση του συντονισμού, της συνεργασίας, της ανταλλαγής και
της διάδοσης τεχνογνωσίας και πείρας στο εσωτερικό της Ένωσης και με τις τρίτες ενδιαφερόμενες χώρες·
στ) ασφαλείς συνδέσεις και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τομεακών φορέων που υφίστανται σε ενωσιακό
και σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης και της συνεργασίας σε καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμ
βανομένων των κέντρων αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία υποβολή ολο
κληρωμένων και ακριβών εκθέσεων της κατάστασης σε περιπτώσεις κρίσης, να συντονίζονται τα μέτρα αντίδρασης, και να
γίνεται ανταλλαγή δημόσιων, προνομιακών και διαβαθμισμένων πληροφοριών·
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ζ) μέτρα που ενισχύουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα των κρατών μελών και της Ένωσης να πραγματοποιούν
διεξοδικές αξιολογήσεις απειλών και κινδύνων τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις ενωσιακές προτεραιότητες και
πρωτοβουλίες που έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προκειμένου να μπορεί η Ένωση να
αναπτύσσει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις βασισμένες σε κοινές και ενιαίες εκτιμήσεις σε καταστάσεις κρίσης και να προωθεί
την αμοιβαία κατανόηση των διαφόρων ορισμών των επιπέδων απειλής που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και τις χώρες
εταίρους.
4.
Το μέσο συμβάλλει επίσης στη χρηματοδότηση της τεχνικής βοήθειας κατόπιν πρωτοβουλίας των κρατών μελών ή της
Επιτροπής.
5.
Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το παρόν μέσο υλοποιούνται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ειδικότερα, οι ενέργειες είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιω
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους ενωσιακούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, και την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την
Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ).
Τα κράτη μέλη πρέπει ιδίως, κατά την πραγματοποίηση των ενεργειών, να λαμβάνουν, όπου είναι δυνατόν, μέριμνα για την
παροχή βοήθειας και προστασίας στα ευάλωτα πρόσωπα, κυρίως δε στα παιδιά και στους ασυνόδευτους ανηλίκους.
Άρθρο 4
Επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων
1.
Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και υπό το φως των εγκεκριμένων
συμπερασμάτων του διαλόγου σχετικά με τις πολιτικές όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014,
και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, το παρόν
μέσο υποστηρίζει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται στα κράτη μέλη, και ειδικότερα εκείνες που απαριθμούνται στον ακόλουθο
κατάλογο:
α) ενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου, συμπε
ριλαμβανομένων της συνεργασίας με τα σχετικά όργανα της Ένωσης και μεταξύ τους, ιδίως δε με την Ευρωπόλ και την
Eurojust, κοινές ομάδες έρευνας, και όλες οι άλλες μορφές κοινής διασυνοριακής δράσης, για την πρόσβαση σε πληρο
φορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών, και διαλειτουργικές τεχνολογίες·
β) σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση,
την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση τεχνογνωσίας, πείρας και ορθών πρακτικών, την
ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων κατα
στάσεων και τη διαλειτουργικότητα·
γ) δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων μελετών και αξιολογήσεων απειλών,
κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που έχουν προσ
διοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·
δ) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας·
ε) αγορά, συντήρηση ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος
κανονισμού, και/ή περαιτέρω αναβάθμιση συστημάτων ΤΠ και τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων του έλεγχου
συμβατότητας των συστημάτων, ασφαλών εγκαταστάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ειδικότερα συστη
μάτων τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εξαρτημάτων τους, μεταξύ άλλων με σκοπό την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού
Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα·
στ) ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, συμπεριλαμβανομένων της
γλωσσικής κατάρτισης και των κοινών ασκήσεων ή προγραμμάτων·
ζ) μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών
σχεδίων και μέτρων επακολούθησης ερευνητικών σχεδίων στον τομέα της ασφάλειας, χρηματοδοτούμενων από την Ένωση.
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2.
Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3, το μέσο μπορεί επίσης να υποστηρίζει τις ακόλουθες ενέργειες
που αφορούν ή που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες:
α) βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων
κοινών ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών κοινής διασυνοριακής δράσης, και της πρόσβασης σε πληροφορίες και
της ανταλλαγής πληροφοριών, και των διαλειτουργικών τεχνολογιών·
β) δικτύωση, αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατανόηση και εκμάθηση, εντοπισμός, ανταλλαγή και διάδοση τεχνογνωσίας, πείρας και
βέλτιστων πρακτικών, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή αντίληψη και πρόβλεψη καταστάσεων, σχεδιασμός μέτρων έκτακτης
ανάγκης και διαλειτουργικότητα·
γ) ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμόδιων αρχών.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, εξασφαλίζουν τον συντονισμό όσον
αφορά ενέργειες σε και σε σχέση με τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 5
Συνολικοί πόροι και εφαρμογή
1.

Οι συνολικοί πόροι για την εφαρμογή του μέσου ανέρχονται σε 1 004 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου.
3.

Οι συνολικοί πόροι εκτελούνται με τα ακόλουθα μέσα:

α) εθνικά προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 7·
β) δράσεις της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8·
γ) τεχνική βοήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 9·
δ) έκτακτη βοήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 10.
4.
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται δυνάμει του παρόντος μέσου, για ενέργειες της Ένωσης που προβλέπονται στο άρθρο 8
του παρόντος κανονισμού, για τεχνική βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, και για την έκτακτη
βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού, εκτελείται στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012.
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα εθνικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού
εκτελείται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
5.
Με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι συνολικοί πόροι θα χρησιμοποι
ηθούν κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) 662 εκατ. EUR για τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών·
β) 342 εκατ. EUR για ενέργειες της Ένωσης, έκτακτη βοήθεια και τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.
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Κάθε κράτος μέλος διαθέτει τα ποσά για εθνικά προγράμματα που αναφέρονται στο παράρτημα III ως εξής:

α) τουλάχιστον 20 % για ενέργειες σε σχέση με τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
στοιχείο α), και
β) τουλάχιστον 10 % για ενέργειες σε σχέση με τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β).
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν από τα ελάχιστα αυτά ποσοστά, με την προϋπόθεση να περιλαμβάνεται στα εθνικά
προγράμματα εξήγηση των λόγων για τους οποίους η χρηματοδότηση πόρων κάτω από το επίπεδο αυτό δεν υπονομεύει την
επίτευξη του σχετικού στόχου. Η εξήγηση αυτή αξιολογείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έγκρισης των εθνικών προ
γραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2.
7.
Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για το μέσο που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μαζί με τους
συνολικούς πόρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 515/2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας, αποτελούν τον προϋπολογισμό του Ταμείου και συνιστούν προνομιακή αναφορά για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με το
σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη
δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
Άρθρο 6
Πόροι για επιλέξιμες ενέργειες στα κράτη μέλη
1.

Χορηγείται στα κράτη μέλη ποσό 662 εκατ. EUR, ως εξής:

α) 30 % ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού τους·
β) 10 % ανάλογα με το μέγεθος του εδάφους τους·
γ) 15 % ανάλογα με τον αριθμό επιβατών και 10 % ανάλογα με τους τόνους εμπορευμάτων που διέρχονται από τους διεθνείς
αερολιμένες και τους θαλάσσιους λιμένες τους·
δ) 35 % αντιστρόφως ανάλογα προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους (μονάδα αγοραστικής δύναμης ανά κάτοικο).
2.
Τα στοιχεία αναφοράς για τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι τελευταίες στατιστικές της Επιτροπής
(Eurostat), στη βάση δεδομένων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Η ημερομηνία αναφοράς
είναι η 30ή Ιουνίου 2013. Τα ποσά για τα εθνικά προγράμματα που υπολογίζονται βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1
αναφέρονται στο παράρτημα III.
Άρθρο 7
Εθνικά προγράμματα
1.
Το εθνικό πρόγραμμα που καταρτίζεται δυνάμει του παρόντος μέσου, και εκείνο που καταρτίζεται δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 515/2014 θα προταθεί στην Επιτροπή υπό τη μορφή ενός ενιαίου εθνικού προγράμματος για το Ταμείο, σύμφωνα με
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
2.
Στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων που πρόκειται να εξεταστούν και να εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του
παρόντος κανονισμού, επιδιώκουν ιδίως τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του πολιτικού διαλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 13 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν πάνω από το 8 % των συνολικών πιστώσεων του εθνικού
προγράμματός τους για τη συντήρηση ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του
παρόντος κανονισμού, ούτε πάνω από 8 % για ενέργειες σε σχέση με ή σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των
στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
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3.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11, για την τροποποί
ηση, συμπλήρωση ή κατάργηση στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 8
Ενωσιακές ενέργειες
1.
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το παρόν μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση διεθνικών ενεργειών ή
ενεργειών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ένωση («ενωσιακές ενέργειες») σε σχέση με τους γενικούς, ειδικούς και
επιχειρησιακούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
2.
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι ενωσιακές ενέργειες που ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες και πρωτοβουλίες
οι οποίες προσδιορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, στις σχετικές ενωσιακές στρατηγικές, κύκλους πολιτικής, προγράμματα, αξιολογήσεις απειλών και κινδύνων, και
υποστηρίζουν ειδικότερα:
α) προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής στήριξης καθώς και δρα
στηριότητες για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού αξιολόγησης, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των πολιτικών στους
τομείς της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, και της διαχείρισης κρίσεων·
β) διεθνικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος και μία τρίτη χώρα·
γ) δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων απειλών και κινδύνων,
και εκτιμήσεων αντικτύπου, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που έχουν προσδιο
ριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και
σχέδια παρακολούθησης της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου και των στόχων της ενωσιακής πολιτικής στα κράτη μέλη·
δ) σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση,
την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων σε επίπεδο Ένωσης,
καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών·
ε) σχέδια που υποστηρίζουν την ανάπτυξη μεθοδολογικών, κυρίως στατιστικών εργαλείων και μεθόδων, και κοινών δεικτών·
στ) την απόκτηση, τη συντήρηση και/ή την περαιτέρω αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, εμπειρογνωμοσύνης, ασφαλών εγκατα
στάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ιδιαίτερα συστημάτων ΤΠΕ και των εξαρτημάτων τους σε ενωσιακό
επίπεδο, μεταξύ άλλων με σκοπό την ευρωπαϊκή συνεργασία για την κυβερνοασφάλεια και την καταστολή του κυβερνοεγ
κλήματος, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα·
ζ) σχέδια που καθιστούν καλύτερα γνωστές τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο
ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας ευνοϊκού κλίματος για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης·
η) ιδιαίτερα καινοτόμα σχέδια, τα οποία αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να
μεταφερθούν σε άλλα κράτη μέλη, ειδικότερα δε σχέδια για τον έλεγχο και την επικύρωση των αποτελεσμάτων χρηματο
δοτούμενων από την Ένωση ερευνητικών σχεδίων στον τομέα της ασφάλειας·
θ) μελέτες και δοκιμαστικά σχέδια·
3.
Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3, το παρόν μέσο υποστηρίζει επίσης ενέργειες σε σχέση με ή σε
τρίτες χώρες, ειδικότερα δε:
α) ενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και, όπου
έχει εφαρμογή, διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων κοινών ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών κοινής
διασυνοριακής δράσης, της πρόσβασης σε πληροφορίες και της ανταλλαγής πληροφοριών, και διαλειτουργικών τεχνολογιών·

20.5.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/105

β) δικτύωση, αμοιβαία εμπιστοσύνη, κατανόηση και εκμάθηση, προσδιορισμός, ανταλλαγή και διάδοση τεχνογνωσίας, πείρας και
βέλτιστων πρακτικών, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή αντίληψη και πρόβλεψη καταστάσεων, σχεδιασμός μέτρων έκτακτης
ανάγκης και διαλειτουργικότητα·
γ) αγορά, συντήρηση και/ή περαιτέρω αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ΤΠΕ και των
εξαρτημάτων τους·
δ) ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της
γλωσσικής κατάρτισης·
ε) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας·
στ) αξιολογήσεις απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων·
ζ) μελέτες και δοκιμαστικά σχέδια.
4.

Οι ενωσιακές ενέργειες υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
Άρθρο 9
Τεχνική βοήθεια

1.
Με πρωτοβουλία και/ή εξ ονόματος της Επιτροπής, το μέσο μπορεί να συμβάλει μέχρι του ποσού των 800 000 EUR
ετησίως στην τεχνική βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014.
2.
Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, το μέσο μπορεί να συνεισφέρει δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με το
άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Το ποσό για τεχνική βοήθεια δεν υπερβαίνει, για την περίοδο 2014-2020, το
5 % του συνολικού ποσού που διατίθεται σε κράτος μέλος συν 200 000 EUR.
Άρθρο 10
Έκτακτη βοήθεια
1.
Το παρόν μέσο χορηγεί χρηματοδοτική στήριξη για να αντιμετωπιστούν επείγουσες και ειδικές ανάγκες σε περίπτωση
κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο ι).
2.

Η έκτακτη βοήθεια χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.

Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για
διάστημα επτά ετών από τις 21 Μαΐου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί, το
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για μια τριετία,
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη
της επταετίας.
3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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4.
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο.

5.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά
δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 12
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014
Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 εφαρμόζονται στο μέσο.

Άρθρο 13
Κατάργηση
Η απόφαση 2007/125/ΔΕΥ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής ή μερικής
ακύρωσης, των σχεδίων μέχρι την περάτωσή τους ούτε τη χρηματοδοτική στήριξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή βάσει της
απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ούτε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πράξη έχει εφαρμογή στη στήριξη αυτή στις
31 Δεκεμβρίου 2013.

2.
Κατά τη θέσπιση αποφάσεων περί συγχρηματοδότησης δυνάμει του μέσου, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που
έχουν ληφθεί βάσει της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου πριν από τις 20 Μαΐου 2014, τα οποία έχουν οικονομικό
αντίκτυπο κατά την περίοδο που καλύπτεται από τη συγχρηματοδότηση.

3.
Ποσά που δεσμεύθηκαν για τη συγχρηματοδότηση και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2011 και
της 31ης Δεκεμβρίου 2014, για τα οποία τα απαιτούμενα έγγραφα για την περάτωση των εργασιών δεν έχουν αποσταλεί στην
Επιτροπή μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται για την υποβολή της τελικής έκθεσης, αποδεσμεύονται αυτόματα από την
Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και γεννούν απαίτηση για εξόφληση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ποσά που αφορούν εργασίες οι οποίες ανεστάλησαν λόγω δικαστικών διαδικασιών ή διοικητικών προσφυγών με ανασταλτικό
αποτέλεσμα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ποσού που πρέπει να αποδεσμευθεί αυτόματα.

4.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, εκ των υστέρων
αξιολόγηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ, για την περίοδο 2007-2013.

Άρθρο 15
Επανεξέταση
Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό, το
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2020.
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κατάλογος των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης (άρθρο 7 παράγραφος 2)

— Μέτρα για την πρόληψη οποιασδήποτε μορφής εγκλήματος και την καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανω
μένου εγκλήματος, ιδίως δε σχέδια για την εφαρμογή των σχετικών κύκλων πολιτικής, για την καταπολέμηση της εμπορίας
ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, και σχέδια που εντοπίζουν και εξαρ
θρώνουν εγκληματικά δίκτυα, ενισχύουν την ικανότητα καταπολέμησης της διαφθοράς, προστατεύουν την οικονομία από τη
διείσδυση εγκληματικών στοιχείων και μειώνουν τα οικονομικά κίνητρα με την κατάσχεση, τη δέσμευση και τη δήμευση
περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματικές ενέργειες.
— Μέτρα πρόληψης και καταστολής του κυβερνοεγκλήματος και αύξησης των επιπέδων ασφαλείας για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο, ιδιαίτερα δε σχέδια για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της επιβολής του νόμου και
στον δικαστικό τομέα, σχέδια που εξασφαλίζουν τη συνεργασία με τη βιομηχανία για την ενεργό συμμετοχή και την
προστασία των πολιτών, και σχέδια για τη βελτίωση των ικανοτήτων αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.
— Μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης,
ιδιαίτερα σχέδια για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη τοπικών προσεγγίσεων και πολιτικών πρόληψης,
σχέδια που παρέχουν στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα αποκοπής των τρομοκρατών από την πρόσβαση σε χρηματοδότηση
και εφοδιασμό και παρακολούθησης των συναλλαγών τους, σχέδια που προστατεύουν τη μεταφορά επιβατών και εμπορευ
μάτων, και σχέδια που ενισχύουν την ασφάλεια των εκρηκτικών και των χημικών, βιολογικών, ακτινολογικών και πυρηνικών
υλικών.
— Μέτρα που προορίζονται να αυξήσουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα των κρατών μελών να προστατεύουν
υποδομές ζωτικής σημασίας σε όλους τους οικονομικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από την
οδηγία 2008/114/ΕΚ (1), ιδιαίτερα δε σχέδια που προωθούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης και τη διευκόλυνση της συνεργασίας, του συντονισμού, του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και της ανταλλαγής
και διάδοσης πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
— Μέτρα βελτίωσης της ανθεκτικότητας της Ένωσης σε κρίσεις και καταστροφές, ιδιαίτερα δε σχέδια που προωθούν την
ανάπτυξη μιας συνεκτικής ενωσιακής πολιτικής για τη διαχείριση των κινδύνων, η οποία συνδέει τη λήψη αποφάσεων με
αξιολογήσεις απειλών και κινδύνων, καθώς και σχέδια που υποστηρίζουν μια αποτελεσματική και συντονισμένη αντίδραση
στις κρίσεις με τη σύνδεση υφιστάμενων (τομεακών) ικανοτήτων, κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και κέντρων αξιολόγησης
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους τομείς της υγείας, της πολιτικής προστασίας και της τρομοκρατίας.
— Μέτρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών (ιδίως χωρών που
βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορά της) καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης
για την επίτευξη των ανωτέρω στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.

(1) Οδηγία 2008/114/ΕΚ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής
σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους (ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 75).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος κοινών δεικτών για τη μέτρηση των ειδικών στόχων

α) Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβανομένης της τρομοκρα
τίας, και ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη και στις
εμπλεκόμενες τρίτες χώρες
i) αριθμός κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ) και επιχειρησιακών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Πολυκλαδικής Πλατφόρμας κατά των
Εγκληματικών Απειλών (EMPACT) που υποστηρίζονται από το μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων κρατών
μελών και αρχών.
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, ο
συγκεκριμένος δείκτης αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
— επικεφαλής (κράτος μέλος)
— εταίροι (κράτη μέλη)
— συμμετέχουσες αρχές
— συμμετέχων οργανισμός της ΕΕ (Eurojust, Ευρωπόλ), αν έχει εφαρμογή·
ii) αριθμός οργάνων επιβολής του νόμου που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα διασυνοριακού χαρακτήρα με τη βοήθεια του μέσου,
και διάρκεια της εκπαίδευσής τους (ανθρωποημέρες).
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, ο
συγκεκριμένος δείκτης αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
— ανά τύπο εγκλήματος (που αναφέρεται στο άρθρο 83 ΣΛΕΕ): τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων και γενετήσια εκμε
τάλλευση γυναικών και παιδιών, παράνομη εμπορία ναρκωτικών, παράνομη εμπορία όπλων, ξέπλυμα χρήματος,
διαφθορά, παραχάραξη μέσων πληρωμής, εγκληματικότητα στον χώρο της πληροφορικής και οργανωμένο έγκλημα· ή
— ανά οριζόντιο τομέα επιβολής του νόμου: ανταλλαγή πληροφοριών· επιχειρησιακή συνεργασία·
iii) αριθμός και οικονομική αξία σχεδίων στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, ο
συγκεκριμένος δείκτης αναλύεται περαιτέρω ανά τύπο εγκλήματος (που αναφέρεται στο άρθρο 83 ΣΛΕΕ): τρομοκρατία,
εμπορία ανθρώπων και γενετήσια εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, παράνομη εμπορία ναρκωτικών, παράνομη εμπορία
όπλων, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά, παραχάραξη μέσων πληρωμής, εγκληματικότητα στον χώρο της πληροφορικής και
οργανωμένο έγκλημα·
iv) αριθμός σχεδίων που υποστηρίζονται από το μέσο, με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών για με την
επιβολή του νόμου που σχετίζονται με τα συστήματα δεδομένων, τα κεντρικά αρχεία και τα μέσα επικοινωνίας της
Ευρωπόλ.
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, ο
συγκεκριμένος δείκτης αναλύεται περαιτέρω ανά τύπο εγκλήματος (που αναφέρεται στο άρθρο 83 ΣΛΕΕ): εφαρμογή
φόρτωσης δεδομένων, παροχή πρόσβασης στην SIENA, σχέδια για τη βελτίωση της συμβολής σε αρχεία εργασίας
αναλύσεων κ.λπ.
β) Βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών και της Ένωσης να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κινδύνους που σχετίζονται με
την ασφάλεια και κρίσεις, να προετοιμάζονται και να προστατεύουν τους πολίτες και την υποδομή ζωτικής σημασίας από
τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια.
i) αριθμός μέσων που αναπτύσσονται και/ή αναβαθμίζονται με τη βοήθεια του μέσου, για τη διευκόλυνση της προστασίας
υποδομής ζωτικής σημασίας από τα κράτη μέλη σε όλους τους τομείς της οικονομίας·
ii) αριθμός έργων σχετικών με την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας που
υποστηρίζονται από το μέσο·
iii) αριθμός συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, διασκέψεων, δημοσιεύσεων, ιστότοπων και τηλεματι
κών διαβουλεύσεων που οργανώθηκαν με τη βοήθεια του μέσου.
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, ο
συγκεκριμένος δείκτης αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
— σε σχέση με την προστασία υποδομής ζωτικής σημασίας· ή
— σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνου και κρίσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Στοιχεία για τα εθνικά προγράμματα

ΤΕΑ Αστυνομική συνεργασία – Ποσά των εθνικών προγραμμάτων
Έκταση (τετρ. χλμ.)

(2013)

(2012)

αεροπορικές
μεταφορές
(2012)

30 %

10 %

15 %

ΚΜ

Σε αριθμό

ποσό

Σε αριθμό

επιβάτες

ποσό

θαλάσσιες
μεταφορές
(2011)

τόνοι φορτίου
αεροπορικές
μεταφορές
(2012)

Σύνολο

θαλάσσιες μετα
φορές (2011)

κατά κεφαλή ΑΕΠ (EUR)

Σύνολο

(2012)

10 %
Σε αριθμούς

ποσό

35 %
Σε αριθμούς

Πιστώσεις

ποσό

Σε αριθμό

κλείδα

2014-2020
ποσό

8 488 511

3 845 782

83 879

1 321 372

8 196 234

0

8 196 234

3 169 093

219 775

0

219 775

4 651

36 400

16,66

3 822 008

12 162 906

BE

11 183 350

5 066 698

30 528

480 917

8 573 821

0

8 573 821

3 315 088

1 068 434

232 789 000

233 857 434

4 948 770

34 000

17,84

4 091 797

17 903 270

BG

7 282 041

3 299 182

110 900

1 747 038

1 705 825

0

1 705 825

659 561

18 536

25 185 000

25 203 536

533 344

5 400 112,33

25 763 168

32 002 293

CY

862 011

390 540

9 251

145 734

1 587 211

107 000

1 694 211

655 071

28 934

6 564 000

6 592 934

139 516

20 500

29,59

6 786 396

8 117 257

CZ

10 516 125

4 764 407

78 866

1 242 401

3 689 113

0

3 689 113

1 426 404

58 642

0

58 642

1 241

14 500

41,83

9 594 559

17 029 012

DE

82 020 688

37 160 068

357 137

5 626 095

66 232 970

1 146 000

67 378 970 26 052 237

4 448 191

296 037 000

300 485 191

6 358 712

32 299

18,78

4 307 288

79 504 401

EE

1 286 479

582 849

45 227

712 475

466 960

61 000

204 137

23 760

48 479 000

48 502 760

1 026 390

12 700

47,76

10 954 418

13 480 269

ES

46 006 414

20 843 540

505 991

7 971 031

24 450 017

3 591 000

28 041 017 10 842 125

592 192

398 332 000

398 924 192

8 441 827

22 700

26,72

6 128 683

54 227 207

FI

5 426 674

2 458 594

338 432

5 331 428

3 725 547

250 000

1 537 155

195 622

115 452 000

115 647 622

2 447 275

35 600

17,04

3 907 896

15 682 348

FR

65 633 194

29 735 595

632 834

9 969 228

48 440 037

906 000

49 346 037 19 079 761

1 767 360

322 251 000

324 018 360

6 856 709

31 100

19,50

4 473 348

70 114 640

GR

11 290 067

5 115 047

131 957

2 078 760

5 992 242

66 000

6 058 242

2 342 434

72 187

135 314 000

135 386 187

2 864 972

17 200

35,27

8 088 437

20 489 650

HR

4 398 150

1 992 614

87 661

1 380 951

4 526 664

5 000

4 531 664

1 752 179

6 915

21 862 000

21 868 915

462 779

10 300

58,89

13 506 904

19 095 426

HU

9 906 000

4 487 985

93 024

1 465 432

1 327 200

0

1 327 200

513 165

61 855

0

61 855

1 309

9 800

61,90

14 196 032

20 663 922

IE

4 582 769

2 076 257

69 797

1 099 534

3 139 829

0

3 139 829

1 214 022

113 409

45 078 000

45 191 409

956 317

35 700

16,99

3 896 950

9 243 080

59 394 207

26 908 977

301 336

4 747 041

21 435 519

1 754 000

23 189 519

8 966 282

844 974

499 885 000

500 729 974 10 596 188

25 700

23,60

5 413 273

56 631 761

2 971 905

1 346 443

65 300

1 028 692

504 461

0

504 461

195 051

15 425

42 661 000

11 000

55,15

12 647 374

16 120 656

CH

DK

3 975 547

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

AT

527 960

EL

Πληθυσμός (άτομα)

IS

LI
LT

42 676 425

903 096
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IT

Έκταση (τετρ. χλμ.)

(2013)

(2012)

αεροπορικές
μεταφορές
(2012)

30 %

10 %

15 %

ΚΜ

ποσό

Σε αριθμό

ποσό

θαλάσσιες
μεταφορές
(2011)

τόνοι φορτίου
αεροπορικές
μεταφορές
(2012)

Σύνολο

θαλάσσιες μετα
φορές (2011)

κατά κεφαλή ΑΕΠ (EUR)

Σύνολο

(2012)

10 %
Σε αριθμούς

ποσό

35 %
Σε αριθμούς

Πιστώσεις

ποσό

Σε αριθμό

κλείδα

2014-2020
ποσό

EL

Σε αριθμό

επιβάτες

20.5.2014

Πληθυσμός (άτομα)

LU

537 039

243 309

2 586

40 738

365 944

0

365 944

141 493

615 287

0

615 287

13 020

83 600

7,26

1 664 128

2 102 689

LV

2 017 526

914 055

64 562

1 017 066

1 465 671

676 000

2 141 671

828 082

31 460

67 016 000

67 047 460

1 418 824

10 900

55,65

12 763 405

16 941 431

MT

421 230

190 841

316

4 978

335 863

0

335 863

129 862

16 513

5 578 000

5 594 513

118 388

16 300

37,21

8 535 037

8 979 107

NL

16 779 575

7 602 108

41 540

654 399

23 172 904

0

23 172 904

8 959 858

1 563 499

491 695 000

493 258 499 10 438 081

35 800

16,94

3 886 065

31 540 510

PL

38 533 299

17 457 791

312 679

4 925 731

4 219 070

9 000

4 228 070

1 634 793

68 306

57 738 000

57 806 306

1 223 267

9 900

61,27

14 052 637

39 294 220

PT

10 487 289

4 751 342

92 212

1 452 643

5 534 972

0

5 534 972

2 140 110

116 259

67 507 000

67 623 259

1 431 008

15 600

38,88

8 918 020

18 693 124

RO

21 305 097

9 652 429

238 391

3 755 444

1 239 298

0

1 239 298

479 177

28 523

38 918 000

38 946 523

824 166

6 200

97,84

22 438 889

37 150 105

SE

9 555 893

4 329 367

438 576

6 909 023

5 757 921

1 320 000

7 077 921

2 736 695

144 369

181 636 000

181 780 369

3 846 742

43 000

14,11

3 235 375

21 057 201

SI

2 058 821

932 764

20 273

319 367

513 394

0

513 394

198 505

9 015

16 198 000

16 207 015

342 964

17 200

35,27

8 088 437

9 882 037

SK

5 410 836

2 451 419

49 036

772 480

330 166

0

330 166

127 659

20 894

0

20 894

442

13 200

45,95

10 539 478

13 891 478

NO

Σύνολο
Μερίδιο
πιστώσεων

438 355 190 198 600 000 4 202 290 66 200 000 246 928 853
198 600 000

66 200 000

9 891 000 256 819 853 99 300 000 12 150 336 3 116 175 000 3 128 325 336 66 200 000 606 599
99 300 000

66 200 000

1 010 231 700 000 662 000 000
231 700 000 662 000 000
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2, το άρθρο 79
παράγραφος 2 και παράγραφος 4, το άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 84 και το άρθρο 87 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η πολιτική εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης: ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα όπου οι άνθρωποι μπορούν να εισέρχονται, να μετακινούνται, να
ζουν και να εργάζονται ελεύθερα, έχοντας την πεποίθηση ότι τα δικαιώματά τους είναι απολύτως σεβαστά και η ασφάλειά
τους εγγυημένη, λαμβανομένων υπόψη κοινών προκλήσεων, όπως η ανάπτυξη μιας συνολικής μεταναστευτικής πολιτικής
της Ένωσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, η δημιουργία ενός κοινού
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η πρόληψη των απειλών από προέρχονται από τη σοβαρή και οργανωμένη εγκλημα
τικότητα και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και
της τρομοκρατίας.

(2)

Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ανακύπτουσα πίεση αιτημάτων μετανάστευσης και ασύλου
καθώς και στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, εξασφαλίζοντας την πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου
και του δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως για δράσεις που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες, καταδεικνύοντας την
αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών μελών και αναγνωρίζοντας την ανάγκη σεβασμού των εθνικών αρμοδιοτήτων με την
εξασφάλιση ενός ξεκάθαρου ορισμού των καθηκόντων.

(3)

Η χρηματοδότηση της Ένωσης για τη στήριξη της ανάπτυξης του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα
πρέπει να επιφέρει προστιθέμενη αξία για την Ένωσης και να συνιστά απτή απόδειξη αλληλεγγύης και επιμερισμού
ευθυνών που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

(4)

Η ύπαρξη ενός κοινού πλαισίου θα πρέπει να διασφαλίζει την αναγκαία συνοχή, την απλούστευση και την ενιαία
εφαρμογή της εν λόγω χρηματοδότησης σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής.

(5)

Η δαπάνη κονδυλίων στον εν λόγω χώρο θα πρέπει να συντονιστεί προκειμένου να εξασφαλίζονται συμπληρωματικότητα,
αποδοτικότητα και ορατότητα καθώς και να επιτυγχάνονται δημοσιονομικές συνέργειες.

(1) ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 108.
(2) ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 23.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.
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(6)

Ένα κοινό πλαίσιο θα πρέπει να θεσπίζει τις αρχές που διέπουν τη συνδρομή και να καθορίζει τις αρμοδιότητες των
κρατών μελών και της Επιτροπής για τη διασφάλιση της εφαρμογής αυτών των αρχών, μεταξύ άλλων με την πρόληψη και
ανίχνευση των παρατυπιών και της απάτης.

(7)

Η χρηματοδότηση της Ένωσης θα ήταν αποτελεσματικότερη και καλύτερα στοχευμένη εάν η συγχρηματοδότηση επιλέ
ξιμων δράσεων βασιζόταν σε στρατηγικό πολυετή προγραμματισμό που καταρτίζεται από κάθε κράτος μέλος σε συνεν
νόηση με την Επιτροπή.

(8)

Μέτρα που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες και σε σχέση με τρίτες χώρες, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών
κανονισμών όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό («ειδικοί κανονισμοί»), θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνέργεια και
σε συνέπεια με άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα μέσα εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης,
τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω δράσεων, πρέπει να επιδιώκεται η
απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης
σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να αποσκοπούν στη χρηματοδότηση δράσεων
που προσανατολίζονται άμεσα προς την ανάπτυξη και θα πρέπει να συμπληρώνουν, κατά περίπτωση, τη χρηματοδοτική
συνδρομή που χορηγείται από τα μέσα εξωτερικής βοήθειας. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η αρχή της συνοχής των
αναπτυξιακών πολιτικών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 35 της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη. Είναι
επίσης σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή της επείγουσας βοήθειας είναι συνεπής και συμπληρωματική σε σχέση
με την ανθρωπιστική πολιτική της Ένωσης στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών, όπως αυτή ορίζεται στην
πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια.

(9)

Η εξωτερική δράση θα πρέπει να είναι συνεπής και συνεκτική, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

(10)

Πριν από την εκπόνηση των πολυετών προγραμμάτων ως μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτής της χρηματοδότησης
της Ένωσης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να διεξάγουν πολιτικό διάλογο και βάσει αυτού να θεσπίζουν μια
συνεπή στρατηγική για κάθε κράτος μέλος. Μετά την ολοκλήρωση του πολιτικού διαλόγου κάθε κράτος μέλος θα πρέπει
να υποβάλλει στην Επιτροπή εθνικό πρόγραμμα που θα περιγράφει πώς σκοπεύει να επιτύχει τους στόχους του σχετικού
ειδικού κανονισμού για την περίοδο 2014-2020. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσον το εθνικό πρόγραμμα
είναι συνεπές με τους στόχους αυτούς και με το αποτέλεσμα του πολιτικού διαλόγου. Επιπλέον η Επιτροπή θα πρέπει να
εξετάζει κατά πόσον η κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης μεταξύ των στόχων τηρεί το ελάχιστο ποσοστό που έχει
οριστεί ανά στόχο στο σχετικό ειδικό κανονισμό. Είναι δυνατόν τα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τα εν λόγω ελάχιστα
ποσοστά, μόνον που σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναφέρουν τους λόγους της παρέκκλισης στο εθνικό τους
πρόγραμμα. Εάν οι λόγοι που ανέφερε το οικείο κράτος μέλος δεν κρίθηκαν επαρκείς, η Επιτροπή θα μπορούσε να μην
εγκρίνει το εθνικό πρόγραμμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το αποτέλε
σμα των πολιτικών διαλόγων, για το σύνολο της διαδικασίας προγραμματισμού, περιλαμβανομένης της κατάρτισης των
εθνικών προγραμμάτων, με εξέταση της τήρησης του ελάχιστου ποσοστού που έχει οριστεί ανά στόχο στους σχετικούς
ειδικούς κανονισμούς όπως καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, και για την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων.

(11)

Πραγματοποιείται ενδιάμεση επανεξέταση αυτής της στρατηγικής για να διασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση την
περίοδο 2018-2020.

(12)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν, με έναν τρόπο συνεκτικό με την αρχή της αναλογικότητας και της ανάγκης
ελαχιστοποίησης της διοικητικής επιβάρυνσης, σύμπραξη με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς που εμπλέκονται στην
ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων τους κατά το σύνολο της πολυετούς περιόδου. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εταίρων στα διάφορα στάδια του κύκλου
προγραμματισμού. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συστήσει μια επιτροπή παρακολούθησης του εθνικού προγράμματος
και να την επικουρεί κατά την επανεξέταση της εφαρμογής και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του
προγράμματος. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των πρακτικών λεπτομερειών όσον
αφορά τη σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης.

(13)

Η επιλεξιμότητα των δαπανών στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων πρέπει να καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία,
με την επιφύλαξη των κοινών αρχών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την
επιλεξιμότητα των δαπανών πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο που να προβλέπεται η εφαρμογή ενιαίων και δίκαιων
κανόνων στα εθνικά προγράμματα.

(14)

Η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων τους
και να βοηθούν τους δικαιούχους να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και το δίκαιο της Ένωσης. Κατά
περίπτωση, η τεχνική βοήθεια θα μπορούσε να καλύπτει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι αρμόδιες αρχές σε τρίτες
χώρες.
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(15)

Για να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την ταχεία παροχή έκτακτης βοήθειας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
επιτρέπει τη χρηματοδότηση δράσεων, οι δαπάνες των οποίων πραγματοποιήθηκαν πριν από την υποβολή αιτήματος για
την παροχή της βοήθειας, αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τη διάταξη του κανονισμού (EE,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) η οποία επιτρέπει αυτή την ευελιξία σε
δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις. Η βοήθεια μπορεί να ισούται με το 100 % της επιλέξιμης δαπάνης σε
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον αυτό είναι ουσιώδες για την εκτέλεση της δράσης, ιδίως όταν ο δικαιούχος
είναι διεθνής οργανισμός ή μη κυβερνητική οργάνωση. Οι δράσεις που λαμβάνουν έκτακτη βοήθεια θα πρέπει να
απορρέουν άμεσα από την έκτακτη κατάσταση και δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις
των κρατών μελών.

(16)

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να τεκμηριώ
νονται επαρκώς ώστε να διασφαλίζεται κατάλληλη διαδρομή των λογιστικών ελέγχων.

(17)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατευθούν μέσω αναλογικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του
κύκλου δαπανών, μεταξύ των οποίων η πρόληψη, η ανίχνευση και η διερεύνηση παρατυπιών, η ανάκτηση απολεσθέντων,
αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων χρημάτων και, εφόσον χρειάζεται, οι διοικητικές και
οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(18)

Στο πλαίσιο της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, οι επιτόπιοι λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι που
διενεργούν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
που ιδρύθηκε με την απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής (2) (OLAF) μπορούν να προαναγγέλλονται ή
να έχουν αιφνιδιαστικό χαρακτήρα, ανάλογα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

(19)

Η νέα δομή της χρηματοδότησης στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων έχει ως στόχο την απλούστευση των εφαρμο
στέων κανόνων και τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των δικαιούχων. Ωστόσο οι μηχανισμοί ελέγχου θα πρέπει να
παραμείνουν αποτελεσματικοί και συνεπώς έχει σημασία να λαμβάνονται υπόψη οι εφαρμοστέοι κανόνες για την προ
στασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που προβλέπουν επιτόπιους λογιστικούς και άλλους ελέγχους οι
οποίοι μπορούν να προαναγγέλλονται ή να έχουν αιφνιδιαστικό χαρακτήρα.

(20)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή μέτρα που εγγυώνται την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου και την ποιότητα της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων τους. Προς τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο
να θεσπιστούν οι γενικές αρχές και οι αναγκαίες λειτουργίες τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τα συστήματα.

(21)

Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών σε σχέση με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, την
πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση παρατυπιών και παραβάσεων της νομοθεσίας της Ένωσης, ώστε να διασφαλί
ζεται η αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων τους.

(22)

Σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την πρωταρχική
ευθύνη, μέσω των συστημάτων τους διαχείρισης και ελέγχου, για την εφαρμογή και τον έλεγχο των εθνικών προγραμ
μάτων. Η στήριξη που παρέχεται δυνάμει των ειδικών κανονισμών θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ
της Επιτροπής και των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

(23)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τις γνώσεις, την πραγματογνωμοσύνη και την εμπειρία που έχουν
αποκτήσει δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς όσον αφορά την υλοποίηση προγενέστερων ταμείων στον τομέα των εσωτε
ρικών υποθέσεων.

(24)

Μόνον οι υπεύθυνες αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση ότι έχουν διενεργηθεί οι
αναγκαίοι έλεγχοι πριν από τη χορήγηση της στήριξης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στους δικαιούχους. Θα
πρέπει, συνεπώς, να αναφερθεί ρητά ότι μόνον οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τις ορισθείσες υπεύθυνες αρχές
μπορούν να επιστρέφονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(25)

Θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής να επαληθεύει την αποτελεσματική λειτουργία των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και να απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα.

(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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).
(2) Απόφαση 1999/352/ΕΚ,ΕΚΑΕ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέ
μησης της Απάτης (OLAF) (ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20).
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(26)

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Για να
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του προγραμματισμού είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για την
καταβολή του ετήσιου υπολοίπου και του τελικού υπολοίπου.

(27)

Η καταβολή προχρηματοδότησης κατά την έναρξη των προγραμμάτων εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τα μέσα να
παρέχουν στήριξη στους δικαιούχους για την υλοποίηση του προγράμματος μόλις εγκριθεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
θεσπιστούν διατάξεις για τα ποσά της αρχικής προχρηματοδότησης. Η αρχική προχρηματοδότηση θα πρέπει να εκκαθαρι
στεί πλήρως κατά το κλείσιμο του προγράμματος. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι δικαιούχοι θα
λάβουν το οφειλόμενο ποσόν στο σύνολό του αμέσως.

(28)

Επιπλέον θα πρέπει να παρέχεται ετήσια προχρηματοδότηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θα διαθέτουν
επαρκή μέσα για την εφαρμογή των εθνικών τους προγραμμάτων. Η ετήσια προχρηματοδότηση θα πρέπει να εκκαθαρί
ζεται κάθε χρόνο με την πληρωμή του ετήσιου υπολοίπου.

(29)

Η ανά τριετία αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 επιφέρει τροποποιήσεις στη μέθοδο της
επιμερισμένης διαχείρισης, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

(30)

Για να ενισχυθεί η υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά τις δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό
της Ένωσης ένα δεδομένο έτος, θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ετήσια εκκαθάριση λογαρια
σμών. Βάσει αυτού του πλαισίου, η υπεύθυνη αρχή θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή, για ένα εθνικό πρόγραμμα, τα
έγγραφα που αναφέρονται στις διατάξεις για την επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(31)

Για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία της ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών στην Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές
διατάξεις για τον χαρακτήρα και το επίπεδο των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται από τα κράτη μέλη.

(32)

Για να εξασφαλιστεί, ωστόσο, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων της Ένωσης, ενδέχεται να είναι απαραίτητο
να πραγματοποιεί η Επιτροπή δημοσιονομικές διορθώσεις. Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τα κράτη μέλη, είναι
σημαντικό να καθοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις για
παραβιάσεις της εφαρμοστέας ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας. Για να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε δημοσιονομικές
διορθώσεις που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή στα κράτη μέλη συνδέονται με την προστασία των οικονομικών συμφερό
ντων της Ένωσης, αυτές θα πρέπει να περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραβίαση της ενωσιακής ή
εθνικής νομοθεσίας αφορά άμεσα ή έμμεσα την επιλεξιμότητα, την κανονικότητα, τη διαχείριση ή τον έλεγχο των πράξεων
και την αντίστοιχη δαπάνη. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, η Επιτροπή οφείλει να εξετάζει τη φύση και τη
σοβαρότητα της παράβασης κατά τον καθορισμό του ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης. Για τον λόγο αυτό, θα
πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια εφαρμογής δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή και η διαδικασία που
μπορεί να καταλήξει στη λήψη απόφασης για δημοσιονομική διόρθωση.

(33)

Για να οριστεί η δημοσιονομική σχέση μεταξύ των υπεύθυνων αρχών και του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή θα
πρέπει να πραγματοποιεί εκκαθάριση λογαριασμών αυτών των αρχών σε ετήσια βάση. Η απόφαση εκκαθάρισης λογαρια
σμών πρέπει να καλύπτει την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογαριασμών, αλλά όχι τη συμμόρφωση της
δαπάνης με τη νομοθεσία της Ένωσης.

(34)

Η Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΣΕΕ,
οφείλει να αποφασίζει εάν οι δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία της Ένωσης.
Θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη το δικαίωμα να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους για την πραγματοποίηση των
πληρωμών. Για να δοθούν στα κράτη μέλη νομικές και οικονομικές διασφαλίσεις όσον αφορά τις δαπάνες του παρελθό
ντος, πρέπει να καθοριστεί μέγιστη περίοδος στη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει τις δημο
σιονομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης.

(35)

Έχει σημασία να εξασφαλιστούν η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η αποτελεσματική εφαρμογή και ταυτοχρόνως η
διαφάνεια, η βεβαιότητα δικαίου, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η ίση μεταχείριση των δικαιούχων.

(36)

Προκειμένου να απλουστευθεί η χρήση της χρηματοδότησης και να μειωθεί ο κίνδυνος σφαλμάτων, ταυτοχρόνως δε να
προβλέπεται διαφοροποίηση όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ιδιαιτερότητας της πολιτικής, είναι σκόπιμο να
καθοριστούν οι μορφές στήριξης και εναρμονισμένοι όροι για την επιλεξιμότητα των επιδοτήσεων δαπανών, περιλαμβα
νομένων επιλογών απλουστευμένου κόστους. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας τα κράτη μέλη θα πρέπει να
θεσπίσουν εθνικούς κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών.
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(37)

Για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική πειθαρχία, θα πρέπει να καθοριστούν οι ρυθμίσεις αποδέσμευσης οποιουδήποτε
τμήματος της δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης για ένα εθνικό πρόγραμμα, ειδικότερα όταν ένα ποσό μπορεί να
εξαιρεθεί από την αποδέσμευση πόρων, ιδίως δε όταν οι καθυστερήσεις της υλοποίησης είναι αποτέλεσμα δικαστικής
διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής με ανασταλτικό αποτέλεσμα ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας.

(38)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των γενικών κανόνων για την αποδέσμευση, οι κανόνες που θεσπίζονται θα πρέπει
να αναφέρουν λεπτομερώς τον τρόπο καθορισμού των προθεσμιών για την αποδέσμευση και υπολογισμού των αντί
στοιχων ποσών.

(39)

Είναι σημαντικό να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για τα επιτεύγματα των χρηματοδοτήσεων της Ένωσης. Οι πολίτες έχουν
δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης. Η ευθύνη για τη διασφάλιση της
μετάδοσης των σωστών πληροφοριών στο κοινό θα πρέπει να βαρύνει την Επιτροπή, τις υπεύθυνες αρχές και τους
δικαιούχους. Για να εξασφαλιστούν αποτελεσματικότερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και ισχυρότερες συνέργειες
μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται
για ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτής της ενωσιακής χρηματοδότησης θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην
κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους
γενικούς στόχους της ενωσιακής χρηματοδότησης στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων.

(40)

Για να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ενωσιακή χρηματοδότηση στον τομέα των εσωτερικών
υποθέσεων και για να ενημερώνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, θα πρέπει να καθορι
στούν βάσει του παρόντος κανονισμού λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας, καθώς
και ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των μέτρων, και κάθε κράτος μέλος θα πρέπει, τουλάχιστον, να δημιουργήσει
ένα διαδικτυακό τόπο ή πύλη με τις αναγκαίες πληροφορίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν πιο άμεσες μορφές
εκστρατειών επικοινωνίας προκειμένου να ενημερώνουν σωστά τους δυνητικούς δικαιούχους, μεταξύ άλλων οργανώνοντας
τακτικές δημόσιες εκδηλώσεις, τις αποκαλούμενες ημερίδες ενημέρωσης και σεμινάρια κατάρτισης.

(41)

Η αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων εξαρτάται επίσης από την αξιολόγησή τους και τη διάδοση των
αποτελεσμάτων τους. Θα πρέπει να οριστούν επίσημα οι αρμοδιότητες των κρατών μελών και της Επιτροπής εν προκει
μένω, καθώς και οι ρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της αξιολόγησης και η ποιότητα των συναφών πληρο
φοριών.

(42)

Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις κοινές αρχές επιλεξιμότητας των δαπανών,
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Έχει ιδιαίτερη σημασία να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες
διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την προ
ετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη
και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(43)

Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων κατά την κατάρτιση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, η
Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη μέλη.

(44)

Για να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελε
στικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(45)

Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις εκτελεστικές πράξεις που ορίζουν τις κοινές υποχρεώσεις των
κρατών μελών, συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή και η συμβουλευτική διαδικασία θα
πρέπει να εφαρμόζεται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με τα υποδείγματα βάσει των οποίων πρέπει να
κοινοποιούνται τα στοιχεία στην Επιτροπή, λόγω του καθαρά τεχνικού χαρακτήρα τους.

(46)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση γενικών διατάξεων για την εφαρμογή των ειδικών
κανονισμών, είναι αδύνατο να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω του εύρους και των αποτελε
σμάτων της δράσης να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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(47)

Στον βαθμό που ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους αναγκαίους γενικούς κανόνες ώστε να μπορέσουν να τεθούν σε
εφαρμογή οι ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι προβλέπουν την εφαρμογή του στους ειδικούς κανονισμούς και οι οποίοι
ειδικοί κανονισμοί συνιστούν πράξεις βασιζόμενες στο κεκτημένο του Σένγκεν σε σχέση με χώρες όπου οι εν λόγω ειδικοί
κανονισμοί εφαρμόζονται βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων που προσαρτώνται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ ή βάσει των
σχετικών συμφωνιών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από κοινού με τους ειδικούς αυτούς κανονισμούς.
Αυτό σημαίνει, στον βαθμό αυτό, ότι ο παρών κανονισμός μπορεί να προβλέψει σύνδεσμο με τις διατάξεις των ειδικών
κανονισμών που αναπτύσσουν το κεκτημένο του Σένγκεν και να έχει άμεσο αντίκτυπο στις εν λόγω διατάξεις, επηρεάζο
ντας το νομικό πλαίσιο του εν λόγω κεκτημένου.

(48)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά
το χώρο ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη ΣΛΕΕ, τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν
γνωστοποιήσει ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκδοση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(49)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη ΣΕΕ και
στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται
στην εφαρμογή του.

(50)

Ενδείκνυται η ευθυγράμμιση της περιόδου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με την περίοδο εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (1). Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί
από την 1η Ιανουαρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Στόχος και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικούς κανόνες εφαρμογής των ειδικών κανονισμών όσον αφορά:
α) τη χρηματοδότηση δαπανών·
β) τη σύμπραξη, τον προγραμματισμό, την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση·
γ) τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που θα θέσουν σε λειτουργία τα κράτη μέλη, και
δ) την εκκαθάριση λογαριασμών.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «ειδικοί κανονισμοί»:
— ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·
— ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και
— κάθε άλλος κανονισμός που προβλέπει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·
β) «προγραμματισμός»: η διαδικασία οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησης σε διάφορα στάδια, που αποσκοπεί
στην εφαρμογή, σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης της Ένωσης και των κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων των
ειδικών κανονισμών·
(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφά
σεων αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του
Συμβουλίου (βλέπε σελίδα 168 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο
πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(βλέπε σελίδα 93 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
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γ) «δράση»: έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από την υπεύθυνη αρχή του οικείου εθνικού προγράμματος ή υπό την ευθύνη
της και συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων τους οποίους επιδιώκουν οι ειδικοί κανονισμοί·
δ) «δράση της Ένωσης»: διακρατική δράση ή δράση ειδικού ενδιαφέροντος για την Ένωση, όπως ορίζεται στους ειδικούς
κανονισμούς·
ε) «έργο»: τα ειδικά, πρακτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση ολόκληρης ή μέρους μιας δράσης από έναν
δικαιούχο χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης·
στ) «βοήθεια έκτακτης ανάγκης»: έργο ή ομάδα έργων για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται
στους ειδικούς κανονισμούς·
ζ) «δικαιούχος»: ο αποδέκτης συνεισφοράς της Ένωσης στο πλαίσιο ενός έργου. Οι δικαιούχοι είναι δυνατόν να είναι δημόσιος
ή ιδιωτικός φορέας, διεθνής οργανισμός ή η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ή η Διεθνής Ομοσπονδία
Ερυθρού Σταυρού και των Οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 3
Γενικές αρχές
1.
Οι ειδικοί κανονισμοί παρέχουν στήριξη, μέσω εθνικών προγραμμάτων, δράσεων της Ένωσης και βοήθειας έκτακτης
ανάγκης, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές παρεμβάσεις που επιδιώκουν τους στόχους της Ένωσης
και έχουν ως αποτέλεσμα προστιθέμενη αξία για την Ένωση.
2.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η στήριξη που παρέχεται δυνάμει των ειδικών κανονισμών και από τα
κράτη μέλη είναι σύμφωνη με τις συναφείς δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης και συμπληρω
ματική προς τους άλλους μηχανισμούς της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών σε κάθε κράτος μέλος.
3.
Η χορηγούμενη βάσει των ειδικών κανονισμών στήριξη εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των
κρατών μελών.
4.
Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν από κοινού με την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), όσον αφορά δράσεις σε τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές, τον συντονισμό
μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών καθώς και με άλλες σχετικές πολιτικές, στρατηγικές και μηχανι
σμούς της Ένωσης, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
5.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού με την ΕΥΕΔ εφόσον απαιτείται, μεριμνούν ώστε οι δράσεις σε τρίτες χώρες και
σε σχέση με αυτές να αναλαμβάνονται με συνέργεια και συνέπεια με άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που στηρίζονται από τα
μέσα της Ένωσης. Φροντίζουν ιδίως ώστε οι δράσεις αυτές:
α) να είναι συνεπείς με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, να τηρούν την αρχή της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών και
να συνάδουν με τα έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού για τη συγκεκριμένη περιφέρεια ή χώρα·
β) να εστιάζονται σε μέτρα που δεν αποβλέπουν στην ανάπτυξη·
γ) να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης και να συνάδουν με τις δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται εντός της Ένωσης.
6.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ιδίως σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
όπως προβλέπεται από το άρθρο 30 του εν λόγω κανονισμού.
7.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχεται δυνάμει των ειδικών
κανονισμών κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και
αξιολόγησης.
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8.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό και τους
ειδικούς κανονισμούς, με σκοπό τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή,
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας.
Άρθρο 4
Συμμόρφωση με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο
Οι χρηματοδοτούμενες δυνάμει των ειδικών κανονισμών δράσεις είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.
Άρθρο 5
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης
1.
Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών, η
Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη
διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση παρατυπιών, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
και, εφόσον χρειάζεται, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.
2.
Τα κράτη μέλη προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες και ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με
οποιουσδήποτε τόκους υπερημερίας. Ανακοινώνουν τις παρατυπίες αυτές στην Επιτροπή και την τηρούν ενήμερη για κάθε
σημαντική εξέλιξη των σχετικών διοικητικών και δικαστικών διώξεων.
3.
Όταν δεν είναι εφικτή η ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δικαιούχο εξαιτίας παράλειψης ή αμέλειας από
πλευράς ενός κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την επιστροφή των σχετικών ποσών στον
προϋπολογισμό της Ένωσης.
4.
Τα κράτη μέλη παρέχουν αποτελεσματική προληπτική προστασία κατά της απάτης, ιδίως όσον αφορά τους τομείς
υψηλότερου κινδύνου Η εν λόγω προληπτική προστασία που λειτουργεί αποτρεπτικά, όσον αφορά τα οφέλη καθώς και την
αναλογικότητα των μέτρων.
5.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58, όσον αφορά τις υποχρε
ώσεις των κρατών μελών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
6.
Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων σχετικά με παρατυπίες και τη μορφή
που πρέπει να λαμβάνουν οι εκθέσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59 παράγραφος 2.
7.
Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία διενέργειας λογιστικού ελέγχου, βάσει
εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων, η οποία ασκείται σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργο
λάβους που έχουν εισπράξει κεφάλαια της Ένωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανονισμούς.
8.
Η OLAF μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ άλλων επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις και
διαδικασίες του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο
κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (2), προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη απάτης, διαφθοράς ή
άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία επιδότησης ή
απόφαση επιδότησης ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανονισμούς.
9.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 7 και 8, οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς οργανισμούς, οι
συμβάσεις, οι συμφωνίες και οι αποφάσεις επιδότησης που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των
ειδικών κανονισμών περιέχουν διατάξεις οι οποίες εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να
διενεργούν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.
(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις
έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(2) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που
διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές
παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Άρθρο 6
Πλαίσιο υλοποίησης
1.
Η Επιτροπή καθορίζει το συνολικό ποσό που διατίθεται για τις δράσεις της Ένωσης, για βοήθεια έκτακτης ανάγκης και
τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, στο πλαίσιο των ετήσιων πιστώσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης.
2.
Η Επιτροπή εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις το πρόγραμμα εργασίας για τις δράσεις της Ένωσης και τη βοήθεια έκτακτης
ανάγκης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59
παράγραφος 3.
3.
Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διαθεσιμότητα των πόρων, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει χωριστά πρόγραμμα εργασίας για
βοήθεια έκτακτης ανάγκης.
4.
Οι δράσεις της Ένωσης, η βοήθεια έκτακτης ανάγκης και η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής μπορούν να
υλοποιούνται είτε άμεσα, από την Επιτροπή ή μέσω εκτελεστικών οργανισμών είτε έμμεσα, από οντότητες και πρόσωπα εκτός των
κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Άρθρο 7
Βοήθεια έκτακτης ανάγκης
1.
Για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται στους ειδικούς κανονισμούς, η Επιτροπή μπορεί
να αποφασίσει τη χορήγηση βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο.
2.
Εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να ανέλθει στο 100 % της επιλέξιμης
δαπάνης.
3.
Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να συνίσταται σε βοήθεια στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους
στόχους και τις δράσεις που ορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς.
4.
Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να στηρίζει αναδρομικά δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιδότησης ή του αιτήματος για παροχή βοήθειας, αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου
2014, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της δράσης.
5.
Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης μπορεί να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων που χορηγούνται απευθείας στους οργανισμούς της
Ένωσης.
Άρθρο 8
Δράσεις της Ένωσης και βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με αυτές
1.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρηματοδοτεί δράσεις της Ένωσης και βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε τρίτες χώρες ή
σε σχέση με αυτές, σύμφωνα με τους στόχους και τις δράσεις που ορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς.
2.

Όταν οι εν λόγω δράσεις υλοποιούνται άμεσα, επιτρέπεται να υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης οι ακόλουθες οντότητες:

α) τα κράτη μέλη·
β) τρίτες χώρες, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όταν η επιδότηση είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του
παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών·
γ) κοινοί φορείς που συγκροτούνται από τρίτες χώρες και την Ένωση ή κράτη μέλη·
δ) διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών οργανισμών, οργανισμοί, υπηρεσίες και αποστολές των Ηνωμένων
Εθνών, διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και αναπτυξιακές τράπεζες και οργανισμοί διεθνούς δικαιοδοσίας, εφόσον
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των σχετικών ειδικών κανονισμών·
ε) η ΔΕΕΣ και η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και των Οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου·
στ) μη κυβερνητικές οργανώσεις που συγκροτούνται και καταχωρούνται στην Ένωση και στις χώρες που συνδέονται με την
εκτέλεση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν·
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ζ) οργανισμοί της Ένωσης για βοήθεια έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 9
Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
1.
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή για λογαριασμό της, οι ειδικοί κανονισμοί μπορούν να χρηματοδοτούν τα προπαρα
σκευαστικά μέτρα, μέτρα παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης καθώς και τα μέτρα και τις δραστηριότητες
αξιολόγησης, λογιστικού και άλλου ελέγχου που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των ειδικών
κανονισμών.
2.

Τα μέτρα και οι δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

α) συνδρομή για την εκπόνηση και εκτίμηση έργων·
β) στήριξη για θεσμική ενίσχυση και δημιουργία διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική διαχείριση του παρόντος
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών·
γ) μέτρα που αφορούν την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών, καθώς και μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και
τεχνική και διοικητική συνδρομή·
δ) αξιολογήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες, μεταξύ άλλων και γενικού περιεχομένου σχετικά με τη
λειτουργία των ειδικών κανονισμών·
ε) δράσεις για τη διάδοση πληροφοριών, τη στήριξη οργάνωσης δικτύων, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, την
ευαισθητοποίηση και προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, μεταξύ άλλων, με τρίτες χώρες. Για να
εξασφαλιστούν η αποτελεσματικότερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και οι ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των δρα
στηριοτήτων επικοινωνίας που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες
επικοινωνίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού
και των ειδικών κανονισμών·
στ) εγκατάσταση, ενημέρωση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση, παρακολούθηση,
δημοσιονομικό έλεγχο, έλεγχο και αξιολόγηση·
ζ) σχεδιασμό ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης και παρακολούθησης καθώς και συστήματος δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη,
κατά περίπτωση, τους εθνικούς δείκτες·
η) δράσεις για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές αξιολόγησης·
θ) διασκέψεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας και άλλα κοινά μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης σχετικά με την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών για τις αρμόδιες αρχές και τους δικαιούχους·
ι)

δράσεις σχετικές με τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης·

ια) δράσεις που συνδέονται με τον λογιστικό έλεγχο.
3.
Τα μέτρα και οι δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν επίσης να αφορούν τα προηγούμενα και επόμενα
δημοσιονομικά πλαίσια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ 1

Προγραμματισμός και πλαίσιο εφαρμογής
Άρθρο 10
Προγραμματισμός
Οι στόχοι των ειδικών κανονισμών επιδιώκονται εντός του πλαισίου του πολυετούς προγραμματισμού για την περίοδο από το
2014 έως το 2020, με την επιφύλαξη ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 15.
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Άρθρο 11
Επικουρική και αναλογική παρέμβαση
1.
Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους όπως ορίζονται στο άρθρο 25 είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των
προγραμμάτων και την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών στο
κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του οικείου κράτους μέλους και με την
επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανονισμούς.
2.
Οι ρυθμίσεις που διέπουν την εφαρμογή και τη χρήση της χρηματοδότησης η οποία χορηγείται βάσει των ειδικών
κανονισμών, ιδίως δε των χρηματοδοτικών και διοικητικών πόρων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων,
αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου, λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με το επίπεδο της παρεχόμενης
στήριξης, μειώνοντας κατά τον τρόπο αυτό τη διοικητική επιβάρυνση και διευκολύνοντας την αποτελεσματική εφαρμογή.
Άρθρο 12
Εταιρική σχέση
1.
Κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και πρακτικές του και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε εφαρμο
στέων απαιτήσεων ασφαλείας, οργανώνει σύμπραξη με τις σχετικές αρχές και φορείς, για την εκτέλεση του ρόλου που ορίζεται
στην παράγραφο 3. Η σύμπραξη διαμορφώνεται από σχετικές δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
ανάλογα με την περίπτωση. Περιλαμβάνει επίσης, όταν κρίνεται σκόπιμο, σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές
οργανώσεις και κοινωνικούς εταίρους.
2.
Η σύμπραξη υλοποιείται τηρουμένων πλήρως των αντίστοιχων θεσμικών, νομικών και οικονομικών αρμοδιοτήτων κάθε
κατηγορίας εταίρων.
3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εμπλοκή της εταιρικής σχέσης στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και
αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων. Η σύνθεση της εταιρικής σχέσης ενδέχεται να διαφέρει στα διάφορα στάδια του
προγράμματος.
4.

Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί μια επιτροπή παρακολούθησης για τη στήριξη της εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων.

5.
Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει καθοδήγηση κατά την παρακολούθηση των εθνικών προγραμμάτων και, εφόσον απαιτείται
και με τη συγκατάθεση του οικείου κράτους μέλους, να συμμετέχει στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβου
λευτική ιδιότητα.
Άρθρο 13
Πολιτικός διάλογος
1.
Για να διευκολυνθεί η εκπόνηση των εθνικών προγραμμάτων, κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή διεξάγουν διάλογο σε
επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ενδεικτικά χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στο άρθρο 14. Ο
διάλογος εστιάζεται στα συνολικά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν μέσω των εθνικών προγραμμάτων ώστε να αντιμε
τωπιστούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των κρατών μελών στους τομείς παρέμβασης που καλύπτονται από τους ειδικούς
κανονισμούς, με γνώμονα την κατάσταση αναφοράς στο οικείο κράτος μέλος και τους στόχους των ειδικών κανονισμών. Ο
διάλογος αποτελεί επίσης ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με δράσεις της Ένωσης. Το αποτέλεσμα του διαλόγου θα
αποτελέσει οδηγό για την εκπόνηση και έγκριση των εθνικών προγραμμάτων και θα περιλαμβάνει ενδεικτική αναφορά της
ημερομηνίας κατά την οποία αναμένεται το κράτος μέλος να υποβάλει τα εθνικά προγράμματα στην Επιτροπή ώστε να είναι
δυνατή η έγκαιρη έγκριση του προγράμματος. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφεται σε εγκεκριμένα πρακτικά.
2.
Στην περίπτωση δράσεων που υλοποιούνται σε τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές, οι δράσεις αυτές δεν έχουν άμεσα
αναπτυξιακό χαρακτήρα και ο προγραμματικός διάλογος επιδιώκει την απόλυτη συνέπεια με τις αρχές και τους γενικούς στόχους
της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά την εκάστοτε χώρα ή περιοχή.
3.
Μετά την ολοκλήρωση των πολιτικών διαλόγων η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συνολικό
αποτέλεσμα.
4.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο από ένα κράτος μέλος και την Επιτροπή, ο πολιτικός διάλογος μπορεί να επαναληφθεί μετά την
ενδιάμεση επανεξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 15, ώστε να αξιολογηθούν εκ νέου οι ανάγκες του εν λόγω κράτους μέλους
και οι προτεραιότητες της Ένωσης.
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Άρθρο 14
Εκπόνηση και έγκριση επιχειρησιακών προγραμμάτων
1.
Κάθε κράτος μέλος προτείνει, βάσει των συμπερασμάτων του πολιτικού διαλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 13 παρά
γραφος 1, ένα πολυετές εθνικό πρόγραμμα σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς.
2.
Κάθε προτεινόμενο εθνικό πρόγραμμα καλύπτει τα οικονομικά έτη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την
31η Δεκεμβρίου 2020 και αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
α) περιγραφή της κατάστασης αναφοράς στο κράτος μέλος, που συνοδεύεται από τα αναγκαία πραγματικά στοιχεία ώστε να
αξιολογηθούν ορθά οι απαιτήσεις·
β) ανάλυση των αναγκών του κράτους μέλους και των εθνικών στόχων που έχουν καθοριστεί για την ικανοποίηση αυτών των
αναγκών κατά την περίοδο που καλύπτεται από το πρόγραμμα·
γ) κατάλληλη στρατηγική καθορισμού των στόχων που πρέπει να επιδιωχθούν με τη στήριξη του προϋπολογισμού της Ένωσης,
καθώς και των ειδικών στόχων για την επίτευξή τους, ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος και παραδειγμάτων προβλεπόμενων
δράσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων·
δ) περιγραφή του τρόπου κάλυψης των στόχων των ειδικών κανονισμών·
ε) μηχανισμούς οι οποίοι εξασφαλίζουν τον συντονισμό μεταξύ των μέσων που θεσπίζονται με τους ειδικούς κανονισμούς και
άλλων ενωσιακών και εθνικών μέσων·
στ) ενημέρωση για το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα τεθεί σε εφαρμογή και τους δείκτες που πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της προόδου ως προς την υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων σε σχέση με την
κατάσταση αναφοράς στο κράτος μέλος·
ζ) διατάξεις εφαρμογής του εθνικού προγράμματος που περιλαμβάνουν τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και συνοπτική
περιγραφή του εξεταζόμενου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου·
η) συνοπτική περιγραφή της επιλεγείσας προσέγγισης για την εφαρμογή της αρχής της σύμπραξης που καθορίζεται στο άρθρο
12·
θ) προσχέδιο χρηματοδότησης ενδεικτικά κατανεμημένο για κάθε οικονομικό έτος της περιόδου, που περιλαμβάνει και ένδειξη
των δαπανών για τεχνική βοήθεια·
ι)

τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη δημοσιοποίηση του εθνικού προγράμματος.

3.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα προτεινόμενα εθνικά προγράμματα στην Επιτροπή το αργότερο τρεις μήνες μετά την
ολοκλήρωση του πολιτικού διαλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 13.
4.
Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, το υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται τα εθνικά προγράμ
ματα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59
παράγραφος 3.
5.

Πριν εγκρίνει ένα προτεινόμενο εθνικό πρόγραμμα, η Επιτροπή εξετάζει:

α) τη συνέπειά του με τους στόχους των ειδικών κανονισμών και το αποτέλεσμα του αναφερόμενου στο άρθρο 13 παράγραφος
1 πολιτικού διαλόγου·
β) την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης μεταξύ των στόχων με γνώμονα τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισμού και,
ενδεχομένως, την αιτιολόγηση οποιασδήποτε παρέκκλισης από τα ελάχιστα ποσοστά που ορίζονται στους ειδικούς κανονι
σμούς·
γ) τη συνάφεια των στόχων, των δεικτών, του χρονοδιαγράμματος, και των ενδεικτικών δράσεων που προβλέπονται στα
προτεινόμενα εθνικά προγράμματα, με γνώμονα τη στρατηγική που προτείνουν τα κράτη μέλη·
δ) τη συνάφεια των διατάξεων εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο στ) με γνώμονα τις προβλεπόμενες
δράσεις·
ε) τη συμφωνία του προτεινόμενου προγράμματος με το δίκαιο όπως Ένωσης·
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στ) τη συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που παρέχουν άλλα Ταμεία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου·
ζ) όταν απαιτείται βάσει ειδικού κανονισμού, για τους στόχους και τα παραδείγματα δράσεων σε τρίτες χώρες ή σε σχέση με
αυτές, συνέπεια με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε
σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή.
6.
Η Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του προταθέντος εθνικού
προγράμματος. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το προταθέν εθνικό πρόγραμμα δεν είναι σύμφωνο με τους στόχους του ειδικού
κανονισμού, με γνώμονα την εθνική στρατηγική, ή ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση που πρέπει να χορηγηθεί στους στόχους
αυτούς είναι ανεπαρκής ή ότι το πρόγραμμα δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, καλεί το οικείο κράτος μέλος να παράσχει τις
αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες και, κατά περίπτωση, να τροποποιήσει το προταθέν εθνικό πρόγραμμα.
7.
Η Επιτροπή εγκρίνει κάθε εθνικό πρόγραμμα το αργότερο εντός πέντε μηνών από την επίσημη υποβολή του από το κράτος
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη τυχόν παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή.
8.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συνολικό αποτέλεσμα της
εφαρμογής των παραγράφων 5 και 6, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης ή της παρέκκλισης από τα ελάχιστα ποσοστά που
έχουν οριστεί ανά στόχο στους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς.
9.
Εάν υπάρξουν νέες ή απρόβλεπτες περιστάσεις, με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή του οικείου κράτους μέλους, ένα εγκριθέν
εθνικό πρόγραμμα μπορεί να επανεξεταστεί και, εάν είναι απαραίτητο, να αναθεωρηθεί για το υπολειπόμενο διάστημα της
περιόδου προγραμματισμού.
Άρθρο 15
Ενδιάμεση επανεξέταση
1.
Το 2018 η Επιτροπή και κάθε κράτος μέλος επανεξετάζουν την κατάσταση, με βάση τις εκθέσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης
που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο α), καθώς και υπό το φως των εξελίξεων
στις πολιτικές της Ένωσης και στο οικείο κράτος μέλος.
2.
Μετά την επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και βάσει του αποτελέσματός της, τα εθνικά προγράμματα είναι
δυνατόν να αναθεωρηθούν.
3.
Οι κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 14 για την εκπόνηση και την έγκριση εθνικών προγραμμάτων εφαρμόζονται,
τηρουμένων των αναλογιών, και για την εκπόνηση και έγκριση αυτών των αναθεωρημένων εθνικών προγραμμάτων.
4.
Μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης επανεξέτασης και στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στο
άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο α), η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Άρθρο 16
Διάρθρωση της χρηματοδότησης
1.

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που χορηγούνται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων έχουν τη μορφή επιδοτήσεων.

2.
Οι στηριζόμενες δράσεις βάσει εθνικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούνται από δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές, έχουν μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
3.

Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 75 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης ενός έργου.

4.
Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 90 % βάσει ειδικών δράσεων ή στρατηγικών
προτεραιοτήτων που ορίζονται στους ειδικούς κανονισμούς.
5.
Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί στο 90 % σε έκτακτες δεόντως αιτιολογημένες
περιστάσεις, όταν, επί παραδείγματι, λόγω οικονομικής πίεσης προς τον εθνικό προϋπολογισμό, δεν θα υλοποιούνταν τα έργα με
διαφορετικό τρόπο και δεν θα εκπληρώνονταν οι στόχοι του εθνικού προγράμματος.
6.
Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στην τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών μπορεί να
ανέλθει στο 100 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.
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Άρθρο 17
Γενικές αρχές επιλεξιμότητας
1.
Η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται βάσει των εθνικών κανόνων, εκτός εάν ο παρών κανονισμός ή οι ειδικοί
κανονισμοί θεσπίζουν ειδικούς κανόνες.
2.

Σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς, για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες πρέπει:

α) να εντάσσονται εντός του πεδίου εφαρμογής των ειδικών κανονισμών και των στόχων τους·
β) να είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το εξεταζόμενο έργο·
γ) να είναι εύλογες και σύμφωνες με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ειδικότερα από άποψη αντιστοιχίας
αξίας και δαπάνης, καθώς και σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας·
3.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δυνάμει των ειδικών κανονισμών, εάν:

α) έχουν πραγματοποιηθεί από δικαιούχο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2014 και της 31ης Δεκεμβρίου 2022· και
β) έχουν πράγματι καταβληθεί από την ορισθείσα υπεύθυνη αρχή μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2014 και της 30ής Ιουνίου 2023.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί το 2014 είναι επίσης επιλέξιμες εφόσον έχουν
καταβληθεί από την υπεύθυνη αρχή πριν από τον τυπικό ορισμό της σύμφωνα με το άρθρο 26, με την προϋπόθεση ότι τα
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζονταν πριν από τον τυπικό ορισμό ήταν κατ’ ουσία τα ίδια με εκείνα που
εφαρμόζονται μετά τον τυπικό ορισμό της αρμόδιας αρχής.
5.
Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αιτήσεις πληρωμής από τον δικαιούχο προς την υπεύθυνη αρχή τεκμηριώνονται με
τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, με εξαίρεση τις μορφές στήριξης βάσει του άρθρου 18
παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ). Γι’ αυτές τις μορφές στήριξης, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 του παρόντος
άρθρου, τα ποσά που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής είναι τα έξοδα που επιστρέφονται στον δικαιούχο από την
υπεύθυνη αρχή.
6.
Τα καθαρά έσοδα που παράγονται άμεσα από ένα έργο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, τα οποία δεν ελήφθησαν
υπόψη κατά το χρόνο έγκρισης του έργου, αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου το αργότερο στην αίτηση τελικής
πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος.
Άρθρο 18
Επιλέξιμες δαπάνες
1.

Επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να επιστραφούν με τους ακόλουθους τρόπους:

α) επιστροφή επιλέξιμων εξόδων που έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί, μαζί, κατά περίπτωση, με το κόστος απόσβεσης·
β) τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους·
γ) κατ’ αποκοπή ποσά·
δ) χρηματοδότηση με σταθερούς συντελεστές που καθορίζεται με την εφαρμογή ενός ποσοστού σε μία ή περισσότερες προ
καθορισμένες κατηγορίες εξόδων.
2.
Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εναλλακτικές δυνατότητες είναι δυνατόν να συνδυάζονται όταν κάθε δυνατότητα
καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες εξόδων ή όταν χρησιμοποιούνται για διαφορετικά έργα που αποτελούν μέρος μιας δράσης ή
για διαδοχικά στάδια μιας δράσης.
3.
Όταν ένα έργο υλοποιείται αποκλειστικά μέσω δημόσιας σύμβασης έργων, αγαθών ή υπηρεσιών, εφαρμόζεται μόνον η
παράγραφος 1 στοιχείο α). Όταν η δημόσια σύμβαση στο πλαίσιο έργου περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες εξόδων, είναι
δυνατόν να εφαρμόζονται όλες οι εναλλακτικές δυνατότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4.

Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) καθορίζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται:
i) σε στατιστικά δεδομένα ή άλλα αντικειμενικά στοιχεία,

L 150/126

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.5.2014

ii) στο επαληθευμένο ιστορικό του κάθε δικαιούχου, ή
iii) στην εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής εξόδων μεμονωμένων δικαιούχων·
β) σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσών και σταθερών
συντελεστών που εφαρμόζονται σε πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο τύπο έργων και δικαιούχων·
γ) σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσών και σταθερών
συντελεστών που εφαρμόζονται σε συστήματα για επιδοτήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το οικείο κράτος
μέλος για παρόμοιο τύπο έργων και δικαιούχων.
5.
Στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους στήριξης για κάθε έργο προσδιορίζεται και η εφαρμοστέα μέθοδος για την
κοστολόγηση του έργου και των όρων για την καταβολή της επιδότησης.
6.
Όταν η υλοποίηση ενός έργου συνεπάγεται έμμεσα έξοδα, αυτά μπορούν να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσό με έναν
από τους ακόλουθους τρόπους:
α) κατ’ αποκοπή ποσό έως το 25 % των επιλέξιμων άμεσων εξόδων, εφόσον το ποσοστό υπολογίζεται βάσει δίκαιης, αντικει
μενικής και επαληθεύσιμης μεθόδου υπολογισμού ή μεθόδου που εφαρμόζεται σε συστήματα για επιδοτήσεις που χρημα
τοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο έργου και δικαιούχου·
β) κατ’ αποκοπή ποσό έως το 15 % των επιλέξιμων άμεσων εξόδων προσωπικού χωρίς να απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος
να εκτελεί υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή·
γ) κατ’ αποκοπή ποσό που εφαρμόζεται στα επιλέξιμα άμεσα έξοδα βάσει υφιστάμενων μεθόδων και αντίστοιχων συντελεστών
που ισχύουν σε πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο τύπο έργων και δικαιούχων.
7.
Για τον σκοπό του καθορισμού των εξόδων προσωπικού που συνδέονται με την εκτέλεση ενός έργου, ο εφαρμοστέος
ωριαίος συντελεστής μπορεί να υπολογίζεται με τη διαίρεση των τελευταίων τεκμηριωμένων ετήσιων ακαθάριστων εξόδων
απασχόλησης διά των 1 720 ωρών.
8.
Πέραν των μεθόδων που ορίζονται στην παράγραφο 4, όταν η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν
υπερβαίνει το ποσό των 100 000 EUR, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) ποσά μπορούν να προσδιο
ρίζονται κατά περίπτωση, με παραπομπή σε σχέδιο προϋπολογισμού που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την υπεύθυνη
αρχή.
9.

Η απόσβεση κόστους μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:

α) το επιτρέπουν οι κανόνες επιλεξιμότητας του προγράμματος·
β) το ποσό της δαπάνης αιτιολογείται δεόντως με παραστατικά που έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με τιμολόγια για τα
επιλέξιμα έξοδα, όταν επιστρέφεται με τη μορφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·
γ) τα έξοδα αφορούν αποκλειστικά την περίοδο στήριξης του έργου·
δ) η στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την αγορά των απομειωμένων στοιχείων
ενεργητικού.
10.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 43, για τους σκοπούς της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που δεν
έχουν ως νόμισμα το ευρώ δύνανται να χρησιμοποιούν το συντελεστή μετατροπής για το ευρώ ο οποίος είχε καθοριστεί κατά την
ημερομηνία της έγκρισης του έργου ή υπογραφής της συμφωνίας για το έργο, με βάση τη μηνιαία λογιστική ισοτιμία που
δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή. Ο συντελεστής μετατροπής για το ευρώ δεν υπόκειται σε τροποποίηση κατά τη
διάρκεια του έργου.
Άρθρο 19
Μη επιλέξιμες δαπάνες
Τα ακόλουθα έξοδα δεν είναι επιλέξιμα για συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης δυνάμει των ειδικών κανονισμών:
α) τόκοι χρέους·
β) αγορά μη οικοδομημένης γης·
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γ) αγορά οικοδομημένης γης, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, για ποσό που υπερβαίνει το 10 % της
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για το εξεταζόμενο έργο·
δ) φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.
Άρθρο 20
Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών
1.
Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους για κάθε εθνικό πρόγραμμα, οι ειδικοί κανονισμοί μπορούν να στηρίζουν δράσεις
για την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την πληροφόρηση και επικοινωνία, την οργάνωση
δικτύων, τον λογιστικό και άλλο έλεγχο καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού και των ειδικών κανονισμών.
2.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:

α) δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση, επιλογή, εκτίμηση, διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος, δράσεων ή
έργων·
β) δαπάνες που συνδέονται με λογιστικούς και επιτόπιους ελέγχους δράσεων ή έργων·
γ) δαπάνες που συνδέονται με αξιολογήσεις του προγράμματος, δράσεων ή έργων·
δ) δαπάνες συνδεόμενες με την ενημέρωση, τη δημοσιοποίηση και τη διαφάνεια σε σχέση με το πρόγραμμα, δράσεις ή έργα,
περιλαμβανομένων δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 53 και δαπανών για τις εκστρατείες πληρο
φόρησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον σκοπό του προγράμματος, που οργανώνονται, μεταξύ άλλων, σε τοπικό
επίπεδο·
ε) δαπάνες για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση, παρακολούθηση και
αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών·
στ) δαπάνες των συνεδριάσεων των επιτροπών και υποεπιτροπών παρακολούθησης που αφορούν την υλοποίηση των δράσεων,
συμπεριλαμβάνοντας τα έξοδα εμπειρογνωμόνων και άλλων συμμετεχόντων στις επιτροπές αυτές και συμπεριλαμβάνοντας
συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, αν η παρουσία τους είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων,
δράσεων ή έργων·
ζ) δαπάνες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών.
3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις πιστώσεις για να στηρίζουν δράσεις για τη μείωση της διοικητικής
επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 25, περιλαμβανομένων των συστημάτων
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, και δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών των κρατών μελών και των
δικαιούχων να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν την προβλεπόμενη από τους ειδικούς κανονισμούς στήριξη.
4.

Οι δράσεις μπορούν επίσης να αφορούν τα προηγούμενα και επόμενα δημοσιονομικά πλαίσια.

5.
Όταν μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές είναι κοινές σε περισσότερα του ενός εθνικά προγράμματα, οι πιστώσεις για τις
δαπάνες τεχνικής βοήθειας σε κάθε ένα από τα σχετικά προγράμματα μπορούν να συγχωνευθούν, είτε εν μέρει είτε πλήρως.
ΤΜΗΜΑ 2

Διαχείριση και έλεγχος
Άρθρο 21
Γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
Για την εφαρμογή του εθνικού του προγράμματος κάθε κράτος μέλος θεσπίζει συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που
προβλέπουν:
α) περιγραφή των καθηκόντων κάθε αρχής που συμμετέχει στη διαχείριση και τον έλεγχο, και την κατανομή καθηκόντων στο
εσωτερικό κάθε αρχής·
β) συμμόρφωση με την αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ αυτών των αρχών και στο εσωτερικό τους·
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γ) διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δηλούμενων δαπανών·
δ) πληροφοριακά συστήματα λογιστικής για την αποθήκευση και διαβίβαση δημοσιονομικών δεδομένων και δεδομένων σχετικά
με τους δείκτες, για την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων·
ε) συστήματα για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση στις περιπτώσεις που η υπεύθυνη αρχή αναθέτει εκτελεστικά
καθήκοντα σε άλλο φορέα·
στ) ρυθμίσεις για τον λογιστικό έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·
ζ) συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν κατάλληλη διαδρομή των λογιστικών ελέγχων·
η) την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση παρατυπιών, περιλαμβανομένης της απάτης, και την ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών μαζί με τυχόν τόκους υπερημερίας.
Άρθρο 22
Ευθύνες που απορρέουν από την επιμερισμένη διαχείριση
Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και τον
έλεγχο των εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στους
ειδικούς κανονισμούς.
Άρθρο 23
Ευθύνες των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι συνεργάζονται πλήρως με την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές όταν αυτές εκτελούν τις λειτουργίες και τα
καθήκοντά τους σχετικά με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανονισμούς.
Άρθρο 24
Αρμοδιότητες των κρατών μελών
1.
Τα κράτη μέλη εκτελούν τις υποχρεώσεις διαχείρισης, λογιστικού και άλλου ελέγχου και αναλαμβάνουν τις συνακόλουθες
αρμοδιότητες, που ορίζονται στους κανόνες περί επιμερισμένης διαχείρισης οι οποίοι θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012 και στον παρόντα κανονισμό.
2.
Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι τα συστήματά τους διαχείρισης και ελέγχου των εθνικών προγραμμάτων είναι σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό και ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά.
3.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκείς πόρους σε κάθε αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των καθηκόντων της καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.
4.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την επιλογή και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό και τους ειδικούς κανονισμούς.
5.
Όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κράτους μέλους και της Επιτροπής πραγματοποιούνται με τη
χρησιμοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις τους όρους και
τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59 παράγραφος 3.
Άρθρο 25
Αρμόδιες αρχές
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών, οι αρμόδιες αρχές είναι:

α) υπεύθυνη αρχή: δημόσιος φορέας του κράτους μέλους, που είναι ο ορισθείς φορέας κατά την έννοια του άρθρου 59
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρηστή διαχείριση και
τον έλεγχο του εθνικού προγράμματος, χειρίζεται δε όλη την επικοινωνία με την Επιτροπή·
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β) αρχή ελέγχου: εθνική δημόσια αρχή ή φορέας, που λειτουργεί ανεξάρτητα από την υπεύθυνη αρχή και ευθύνεται για την κατ’
έτος έκδοση της γνώμης που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012·
γ) κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες εντεταλμένες αρχές: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος, υπό την
ευθύνη της υπεύθυνης αρχής, εκτελεί ορισμένα καθήκοντα για λογαριασμό της υπεύθυνης αρχής.
2.
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 αρχών καθώς
και τις σχέσεις των αρχών αυτών με την Επιτροπή.
Άρθρο 26
Ορισμός υπεύθυνων αρχών
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, τα κράτη μέλη κοινοποιούν
στην Επιτροπή τον τυπικό ορισμό σε υπουργικό επίπεδο των αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και
τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του εθνικού
προγράμματος.
2.
Ο ορισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται με την επιφύλαξη ότι ο εν λόγω φορέας πληροί τα
κριτήρια ορισμού σχετικά με το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία και την
παρακολούθηση που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό ή βάσει αυτού.
3.
Ο ορισμός υπεύθυνης αρχής βασίζεται σε γνωμοδότηση ελεγκτικού φορέα, που μπορεί να είναι η αρχή ελέγχου, η οποία
αξιολογεί τη συμμόρφωση της υπεύθυνης αρχής με τα κριτήρια ορισμού. Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι ο αυτόνομος
δημόσιος οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο της δημόσιας
διοίκησης. Ο ελεγκτικός φορέας λειτουργεί ανεξάρτητα από την υπεύθυνη αρχή και επιτελεί το έργο του σύμφωνα με διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου. Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012, τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζουν την απόφασή τους για τον ορισμό της αρχής στο κατά πόσον τα συστήματα
διαχείρισης και ελέγχου είναι ουσιωδώς ίδια με τα ήδη υπάρχοντα για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και κατά
πόσον λειτούργησαν αποτελεσματικά. Εάν τα αποτελέσματα των λογιστικών και άλλων ελέγχων δείχνουν ότι οι ορισθέντες
οργανισμοί δεν συμμορφώνονται πλέον προς τα κριτήρια ορισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσουν τη διόρθωση των ανεπαρκειών στην εκτέλεση των καθηκόντων αυτών των οργανισμών, περιλαμβανομένης της
λήξης της ανάθεσης καθηκόντων.
4.
Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιο
δότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 58, σχετικά με:
α) ελάχιστες προϋποθέσεις για τον ορισμό των υπεύθυνων αρχών σε σχέση με το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες
ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία και την παρακολούθηση, καθώς και διαδικαστικούς κανόνες για την ανάθεση και τη
λήξη της ανάθεσης καθηκόντων·
β) κανόνες που αφορούν την εποπτεία και τη διαδικασία επανεξέτασης του ορισμού υπεύθυνων αρχών·
γ) τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων αρχών όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση, καθώς και το περιεχόμενο των διαχειριστικών και
ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 27
Γενικές αρχές για τους ελέγχους από τις υπεύθυνες αρχές
1.
Οι υπεύθυνες αρχές διενεργούν συστηματικό διοικητικό έλεγχο και συμπληρωματικούς ελέγχους μέσω επιτόπιων ελέγχων,
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτείται, και αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων επί των δαπανών που συνδέονται με τις αιτήσεις
τελικής πληρωμής από τους δικαιούχους, οι οποίες δηλώνονται στους ετήσιους λογαριασμούς, με στόχο την εξασφάλιση
επαρκούς επιπέδου αξιοπιστίας.
2.
Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, η υπεύθυνη αρχή επιλέγει δείγμα ελέγχου από το σύνολο των δικαιούχων που
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εν μέρει τυχαίο δείγμα και εν μέρει δείγμα βάσει ανάλυσης κινδύνου, έτσι ώστε το ποσοστό
σφάλματος να είναι αντιπροσωπευτικό και να εξασφαλίζεται στοιχειώδης αξιοπιστία, στοχεύοντας παράλληλα σε σοβαρότερα
σφάλματα.
3.

Η υπεύθυνη αρχή συντάσσει έκθεση ελέγχου για κάθε διενεργούμενο επιτόπιο έλεγχο.
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4.
Σε περίπτωση που τα εντοπιζόμενα προβλήματα φαίνεται να είναι συστημικά ως προς τη φύση τους και, ως εκ τούτου,
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο άλλα έργα, η υπεύθυνη αρχή εξασφαλίζει τη διενέργεια διεξοδικότερης εξέτασης, περιλαμβα
νομένων συμπληρωματικών ελέγχων, εάν είναι απαραίτητο, για να διαπιστωθεί η κλίμακα των εν λόγω προβλημάτων και εάν το
ποσοστό σφάλματος είναι υψηλότερο από το αποδεκτό επίπεδο. Η υπεύθυνη αρχή λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά και
διορθωτικά μέτρα και τα κοινοποιεί στην Επιτροπή με τη σύνοψη η οποία αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 πρώτο
εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
5.
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις αναγκαίες διατάξεις που αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του
παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να αφορούν ειδικότερα τα ακόλουθα:
α) τους κανόνες για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, περιλαμβανομένων των αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων, που
πρέπει να διενεργεί η υπεύθυνη αρχή όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων, τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τους
κανόνες επιλεξιμότητας ως επακόλουθο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών, συμπεριλαμ
βανομένων των κανόνων σχετικά με τη χρονική περίοδο διατήρησης των παραστατικών·
β) τους κανόνες σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική διαχείριση των
κινδύνων, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν αυτούς τους ελέγχους ή να τους
μειώσουν, σε περίπτωση που τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν σωστά και τα ποσοστά σφάλματος κινούνται
σε αποδεκτό επίπεδο·
γ) τους κανόνες και τις μεθόδους υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που διενεργήθηκαν και τα
αποτελέσματά τους.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59 παρά
γραφος 3.
Άρθρο 28
Πληρωμή των δικαιούχων
Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης το ταχύτερο δυνατό
και πλήρως. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται και δεν εισπράττεται καμία ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος
ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.
Άρθρο 29
Καθήκοντα της ελεγκτικής αρχής
1.
Για να στηρίξει τη γνώμη που δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η
ελεγκτική αρχή διασφαλίζει τη διενέργεια λογιστικών ελέγχων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και σε κατάλληλο δείγμα
των δαπανών που περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξου
σιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 58 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το καθεστώς των ελεγκτικών αρχών και τους
όρους τους οποίους πληρούν οι έλεγχοί τους.
2.
Όταν οι λογιστικοί έλεγχοι διενεργούνται από φορέα διαφορετικό από την ελεγκτική αρχή, η ελεγκτική αρχή εγγυάται ότι
ο εν λόγω φορέας διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη και λειτουργική ανεξαρτησία.
3.
Η ελεγκτική αρχή μεριμνά ώστε το έργο του λογιστικού ελέγχου να είναι σύμφωνο με τα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά
πρότυπα.
Άρθρο 30
Συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές
1.
Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις ελεγκτικές αρχές για τον συντονισμό των αντίστοιχων σχεδίων και μεθόδων λογιστικού
ελέγχου και ανταλλάσσει το συντομότερο δυνατόν τα αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σε
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό και αναλογικό τρόπο οι ελεγκτικοί
πόροι και να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη επικάλυψη εργασιών.
2.
Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές συναντώνται τακτικά για να ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που σχετίζονται με τη
βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
Άρθρο 31
Λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι από την Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία ορισμού, την
αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου όπως προβλέπεται στο άρθρο 44, τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και τους λογιστικούς
ελέγχους που διενεργούνται από εθνικούς και ενωσιακούς φορείς, είτε ότι τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει συστήματα διαχείρισης
και ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είτε ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά
κατά τη διάρκεια εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων.
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2.
Με την επιφύλαξη των διενεργούμενων από τα κράτη μέλη λογιστικών ελέγχων, υπάλληλοι της Επιτροπής ή εξουσιοδο
τημένοι αντιπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους λογιστικούς ή άλλους ελέγχους, εφόσον έχουν προει
δοποιήσει πριν από τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες την αρμόδια εθνική αρχή, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Η Επιτροπή
τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη διενέργεια από τα κράτη
μέλη διπλών λογιστικών ή άλλων ελέγχων, το επίπεδο κινδύνου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και την ανάγκη ελαχι
στοποίησης της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους. Υπάλληλοι ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του κράτους
μέλους μπορούν να συμμετέχουν σε αυτούς τους λογιστικούς ή άλλους ελέγχους.
3.

Το πεδίο εφαρμογής των λογιστικών ή άλλων ελέγχων μπορεί να περιλαμβάνει ειδικότερα:

α) την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σε ένα εθνικό πρόγραμμα ή
μέρος του·
β) τη συμμόρφωση των διοικητικών πρακτικών με τους κανόνες της Ένωσης·
γ) την ύπαρξη των απαιτούμενων παραστατικών και τη συνάφειά τους με τις δράσεις που στηρίζονται στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων·
δ) τους όρους βάσει των οποίων έχουν αναληφθεί και ελεγχθεί οι δράσεις·
ε) την εκτίμηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των δράσεων και/ή του εθνικού προγράμματος.
4.
Υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της Επιτροπής, στους οποίους έχει ανατεθεί η δέουσα εξουσία για τη
διενέργεια επιτόπιων λογιστικών ή άλλων ελέγχων, έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα αρχεία, έγγραφα και μεταδεδομένα,
ανεξάρτητα από το μέσο αποθήκευσής τους, τα οποία αφορούν έργα και τεχνική βοήθεια ή συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.
Τα κράτη μέλη παρέχουν αντίγραφα αυτών των αρχείων, εγγράφων και μεταδεδομένων στην Επιτροπή, έπειτα από σχετικό
αίτημα. Οι αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο δεν θίγουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που
επιφυλάσσουν ορισμένες πράξεις για υπαλλήλους οι οποίοι ορίζονται ειδικά από την εθνική νομοθεσία. Υπάλληλοι και εξου
σιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της Επιτροπής δεν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή στις επίσημες ανακρίσεις
ατόμων στο πλαίσιο διαδικασιών βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτώνται με
αυτόν τον τρόπο χωρίς να θίγουν τις αρμοδιότητες των εθνικών δικαστηρίων και σεβόμενοι απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματα
των οικείων υποκειμένων δικαίου.
5.
Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής και εφόσον συμφωνεί το οικείο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του διενεργούν
συμπληρωματικούς ελέγχους ή έρευνες με αντικείμενο τις πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στους εν
λόγω ελέγχους μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα. Για τη βελτίωση
των ελέγχων, η Επιτροπή μπορεί, σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να ζητεί τη συνδρομή των αρχών των εν
λόγω κρατών μελών για ορισμένους ελέγχους ή έρευνες.
6.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική
λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζει ή την ορθότητα των δαπανών σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες.
ΤΜΗΜΑ 3

Δημοσιονομική διαχείριση
Άρθρο 32
Δημοσιονομικές δεσμεύσεις
1.
Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Ένωσης για κάθε εθνικό πρόγραμμα πραγματοποιούνται σε ετήσιες δόσεις κατά τη
διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
2.
Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση εθνικού προγράμματος συνιστά την απόφαση χρηματοδότησης, κατά την έννοια
του άρθρου 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και, μόλις κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος, νομική
δέσμευση κατά την έννοια του δημοσιονομικού κανονισμού.
3.
Για κάθε εθνικό πρόγραμμα, η δημοσιονομική δέσμευση για την πρώτη δόση πραγματοποιείται μετά την έγκριση του
εθνικού προγράμματος από την Επιτροπή.
4.
Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τις επόμενες δόσεις πραγματοποιούνται από την Επιτροπή πριν από την 1η Μαΐου κάθε
έτους, βάσει της αποφάσεως που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 16 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
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Άρθρο 33
Κοινοί κανόνες για τις πληρωμές
1.
Οι πληρωμές από την Επιτροπή της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο εθνικό πρόγραμμα πραγμα
τοποιούνται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους. Κάθε πληρωμή κατα
λογίζεται στην παλαιότερη ανοικτή δημοσιονομική δέσμευση του προϋπολογισμού.
2.
Οι πληρωμές έχουν τη μορφή αρχικής προχρηματοδότησης, ετήσιας προχρηματοδότησης, πληρωμών του ετήσιου υπο
λοίπου και πληρωμής του τελικού υπολοίπου.
3.

Εφαρμόζεται το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Άρθρο 34
Συσσώρευση αρχικών προχρηματοδοτήσεων και ετήσιων υπολοίπων

1.
Το αθροιστικό σύνολο της αρχικής προχρηματοδότησης και των πληρωμών του ετήσιου υπολοίπου δεν υπερβαίνει το
95 % της συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο οικείο εθνικό πρόγραμμα.
2.
Όταν καλυφθεί το ανώτατο όριο του 95 %, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις
πληρωμής στην Επιτροπή.
Άρθρο 35
Ρυθμίσεις προχρηματοδότησης
1.
Μετά την έκδοση από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του εθνικού προγράμματος, η Επιτροπή καταβάλλει εντός
τεσσάρων μηνών στην ορισθείσα υπεύθυνη αρχή ένα αρχικό ποσό προχρηματοδότησης για το σύνολο της περιόδου προγραμ
ματισμού. Αυτό το αρχικό ποσό προχρηματοδότησης αντιπροσωπεύει το 4 % της συνολικής συνεισφοράς από τον προϋπολογι
σμό της Ένωσης στο εξεταζόμενο εθνικό πρόγραμμα. Μπορεί να χωριστεί σε δύο δόσεις, σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους
πόρους του προϋπολογισμού.
2.
Ένα ετήσιο ποσό προχρηματοδότησης της τάξης του 3 % επί της συνολικής συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της
Ένωσης στο εξεταζόμενο εθνικό πρόγραμμα καταβάλλεται πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2015. Για την περίοδο από το 2016
έως το 2022 θα ισούται με το 5 % της συνολικής συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο εξεταζόμενο εθνικό
πρόγραμμα.
3.
Εάν ένα εθνικό πρόγραμμα εγκριθεί το 2015 ή αργότερα, η αρχική προχρηματοδότηση και η ετήσια προχρηματοδότηση
καταβάλλονται το αργότερο 60 ημέρες μετά την έγκριση του εθνικού προγράμματος, σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους
του προϋπολογισμού.
4.
Σε περίπτωση τροποποιήσεων της συνολικής συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης σε εθνικό πρόγραμμα, τα
αρχικά καθώς και τα ετήσια ποσά προχρηματοδότησης επανεξετάζονται ανάλογα και ενδεχομένως τροποποιούνται στην απόφαση
χρηματοδότησης.
5.
Η προχρηματοδότηση χρησιμοποιείται για πληρωμές στους δικαιούχους που εφαρμόζουν το εθνικό πρόγραμμα, καθώς
επίσης και για τις αρμόδιες αρχές για δαπάνες που συνδέονται με την τεχνική βοήθεια. Διατίθεται άμεσα στην υπεύθυνη αρχή γι’
αυτούς τους σκοπούς.
Άρθρο 36
Εκκαθάριση της προχρηματοδότησης
1.
Το ποσό που καταβάλλεται ως αρχική προχρηματοδότηση αφαιρείται πλήρως από τους λογαριασμούς της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 40, το αργότερο κατά το κλείσιμο του προγράμματος.
2.
Το ποσό που καταβάλλεται ως ετήσια προχρηματοδότηση αφαιρείται από τους λογαριασμούς της Επιτροπής σύμφωνα με
το άρθρο 39.
3.
Εάν δεν υποβληθεί καμία αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 44, εντός 36 μηνών από την ημερομηνία καταβολής
από την Επιτροπή της πρώτης δόσης του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης, επιστρέφεται στην Επιτροπή το συνολικό ποσό
που έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση.
4.
Οι τόκοι τους οποίους αποφέρει η αρχική προχρηματοδότηση διατίθενται στο σχετικό εθνικό πρόγραμμα και αφαιρούνται
από το ποσό των δημόσιων δαπανών που δηλώνεται στην αίτηση τελικής πληρωμής.
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Άρθρο 37
Εσωτερική διάθεση εσόδων
1.
Τα κάτωθι θεωρούνται εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό κατά την έννοια του άρθρου 21 του δημοσιονομικού
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012:
i) ποσά τα οποία, δυνάμει των άρθρων 45 και 47 του παρόντος κανονισμού, καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης,
μαζί με τους τόκους,
ii) ποσά τα οποία, μετά το κλείσιμο προγραμμάτων βάσει του προηγούμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καταβάλλο
νται στον προϋπολογισμό της Ένωσης, μαζί με τους τόκους.
2.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 ποσά καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε περίπτωση επανα
χρησιμοποίησής τους, χρησιμοποιούνται πρωτίστως για τη χρηματοδότηση δαπανών στο πλαίσιο των ειδικών κανονισμών.
Άρθρο 38
Ορισμός του οικονομικού έτους
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το οικονομικό έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, καλύπτει τις δαπάνες που καταβάλλονται και τα έσοδα που εισπράττονται και
εγγράφονται στους λογαριασμούς της υπεύθυνης αρχής την περίοδο η οποία αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του έτους «Ν – 1» και
λήγει στις 15 Οκτωβρίου του έτους «Ν».
Άρθρο 39
Πληρωμή του ετήσιου υπολοίπου
1.
Η Επιτροπή καταβάλλει το ετήσιο υπόλοιπο, βάσει του ισχύοντος σχεδίου χρηματοδότησης, των ετήσιων λογαριασμών για
το αντίστοιχο οικονομικό έτος του εθνικού προγράμματος και της αντίστοιχης απόφασης εκκαθάρισης.
2.
Οι ετήσιοι λογαριασμοί καλύπτουν τις πληρωμές που πραγματοποιεί η υπεύθυνη αρχή, περιλαμβανομένων των πληρωμών
που συνδέονται με την τεχνική βοήθεια, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για το οποίο έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις
που ορίζονται στο άρθρο 27.
3.
Ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού, το ετήσιο υπόλοιπο καταβάλλεται το αργότερο εντός έξι
μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 και
στο άρθρο 54 κρίνονται αποδεκτά από την Επιτροπή και την εκκαθάριση του τελευταίου ετήσιου λογαριασμού.
Άρθρο 40
Κλείσιμο του προγράμματος
1.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία που απαιτούνται για τους τελευταίους ετήσιους λογαριασμούς, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1·
β) την αίτηση πληρωμής του τελικού υπολοίπου, και
γ) την τελική έκθεση εφαρμογής για το εθνικό πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1.
2.
Οι πληρωμές που πραγματοποιεί η υπεύθυνη αρχή από τις 16 Οκτωβρίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2023 περιλαμβάνο
νται στους τελευταίους ετήσιους λογαριασμούς.
3.
Μετά την παραλαβή των εγγράφων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή καταβάλλει το τελικό υπόλοιπο,
βάσει του ισχύοντος σχεδίου χρηματοδότησης, των τελευταίων ετήσιων λογαριασμών και της αντίστοιχης απόφασης εκκαθάρισης.
4.
Ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού, το τελικό υπόλοιπο καταβάλλεται το αργότερο εντός τριών
μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης των λογαριασμών του τελευταίου οικονομικού έτους ή ένα μήνα από την ημερομηνία
παραλαβής της τελικής έκθεσης εφαρμογής —ισχύει η τελευταία ημερομηνία. Τα ποσά που εξακολουθούν να αποτελούν το
αντικείμενο δημοσιονομικής δέσμευσης μετά την εξόφληση του υπολοίπου αποδεσμεύονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 52, από την Επιτροπή εντός έξι μηνών.
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Άρθρο 41
Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής
1.
Η προθεσμία πληρωμής μετά την υποβολή αίτησης πληρωμής μπορεί να διακοπεί από τον κύριο διατάκτη, κατά την έννοια
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, για ανώτατη περίοδο έξι μηνών, όταν ισχύει τουλάχιστον ένας από τους
ακόλουθους όρους:
α) ως αποτέλεσμα των στοιχείων που έχουν παρασχεθεί από εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό φορέα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
σημαντικής ανεπάρκειας στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου·
β) ο κύριος διατάκτης οφείλει να διενεργήσει πρόσθετες επαληθεύσεις όταν περιέρχονται σε γνώση του πληροφορίες ότι οι
δαπάνες που δηλώνονται σε μια αίτηση πληρωμής συνδέονται με παρατυπία η οποία έχει σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες·
γ) δεν υποβλήθηκαν ένα ή περισσότερα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 44 παράγραφος 1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν για παράταση της περιόδου διακοπής κατά τρεις επιπλέον μήνες.
2.
Ο κύριος διατάκτης περιορίζει τη διακοπή στο μέρος της δαπάνης που καλύπτεται από την αίτηση πληρωμής την οποία
αφορούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, εκτός εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του μέρους
των δαπανών που επηρεάζονται. Ο κύριος διατάκτης ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος και την υπεύθυνη αρχή, εγγράφως, για
τον λόγο της διακοπής και ζητεί από αυτά να διορθώσουν την κατάσταση. Ο κύριος διατάκτης τερματίζει τη διακοπή της
προθεσμίας πληρωμής μόλις ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.
Άρθρο 42
Αναστολή πληρωμών
1.

Η Επιτροπή δύναται να αναστείλει το σύνολο ή μέρος του ετήσιου υπολοίπου, εάν:

α) υπάρχει σοβαρή έλλειψη στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του εθνικού προγράμ
ματος, που έχει θέσει σε κίνδυνο την κοινοτική συνεισφορά στο εθνικό πρόγραμμα και για την οποία δεν έχουν ληφθεί
διορθωτικά μέτρα· ή
β) δαπάνη που περιλαμβάνεται στις ετήσιες δαπάνες συνδέεται με παρατυπία που έχει σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες και η
οποία δεν έχει διορθωθεί· ή
γ) το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης η οποία αποτέλεσε αιτία της
διακοπής βάσει του άρθρου 41.
2.
Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την αναστολή του συνόλου ή μέρους ενός ετήσιου υπολοίπου, αφού προηγουμένως
δώσει στο οικείο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
3.
Η Επιτροπή τερματίζει την αναστολή του συνόλου ή μέρους ενός ετήσιου υπολοίπου όταν το οικείο κράτος μέλος λάβει
τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να καταστεί δυνατή η άρση της αναστολής.
Άρθρο 43
Χρήση του ευρώ
1.
Τα ποσά που αναφέρονται στα εθνικά προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, τις προβλέψεις δαπανών, τις
δηλώσεις δαπανών, τις αιτήσεις πληρωμών, τους ετήσιους λογαριασμούς καθώς και οι δαπάνες που αναφέρονται στις ετήσιες
και τελικές εκθέσεις εφαρμογής εκφράζονται σε ευρώ.
2.
Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ την ημερομηνία μιας αίτησης πληρωμής, μετατρέπουν σε ευρώ τα ποσά
των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί στο εθνικό νόμισμα. Τα ποσά αυτά μετατρέπονται σε ευρώ με τη χρήση της μηνιαίας
λογιστικής ισοτιμίας της Επιτροπής κατά το μήνα εγγραφής της δαπάνης στους λογαριασμούς της υπεύθυνης αρχής του οικείου
εθνικού προγράμματος. Η ισοτιμία δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή κάθε μήνα.
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3.
Όταν το ευρώ γίνει νόμισμα ενός κράτους μέλους, η διαδικασία μετατροπής που ορίζεται στην παράγραφο 2 εξακολουθεί
να εφαρμόζεται σε όλες τις δαπάνες που έχουν εγγραφεί σε λογαριασμούς από την υπεύθυνη αρχή πριν από την ημερομηνία
κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η καθορισθείσα τιμή μετατροπής μεταξύ του εθνικού νομίσματος και του ευρώ.
ΤΜΗΜΑ 4

Εκκαθάριση λογαριασμών και δημοσιονομικές διορθώσεις
Άρθρο 44
Αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου
1.
Έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τα
έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012. Τα έγγραφα που υποβάλλονται χρησιμεύουν ως αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου. Η προθεσμία της 15ης
Φεβρουαρίου μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραταθεί από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου το αργότερο, κατόπιν ειδοποιήσεως από
το οικείο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημοσιεύουν την πληροφορία αυτή στο ενδεδειγμένο επίπεδο.
2.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από κράτος μέλος να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες για τον σκοπό της ετήσιας
εκκαθάρισης λογαριασμού. Εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει τις ζητηθείσες πληροφορίες εντός της προθεσμίας που ορίζει
η Επιτροπή για την υποβολή τους, η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση για την εκκαθάριση των λογαριασμών βάσει των
στοιχείων που έχει στην κατοχή της.
3.
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τα υποδείγματα σύμφωνα με τα οποία συντάσσονται τα έγγραφα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 59 παράγραφος 2.
Άρθρο 45
Ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών
1.
Έως τις 31 Μαΐου του έτους που έπεται του οικονομικού έτους, η Επιτροπή αποφασίζει για την εκκαθάριση των ετήσιων
λογαριασμών κάθε εθνικού προγράμματος. Η απόφαση εκκαθάρισης καλύπτει την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία
των ετήσιων λογαριασμών που έχουν υποβληθεί και πραγματοποιείται με την επιφύλαξη ενδεχόμενων μεταγενέστερων δημοσιο
νομικών διορθώσεων.
2.
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους τρόπους εφαρμογής της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαρια
σμών, όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με την έκδοση της απόφασης και την εφαρμογή της, περιλαμ
βανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των προθεσμιών που πρέπει να
τηρούνται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59
παράγραφος 3.
Άρθρο 46
Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη
Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τις δημοσιονομικές διορθώσεις που απαιτούνται σε σχέση με μεμονωμένες ή συστημικές
παρατυπίες οι οποίες εντοπίζονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις συνίστανται στην
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ακύρωση της σχετικής συνεισφοράς από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν
υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των ανιχνευόμενων παρατυπιών και το επίπεδο της οικονομικής ζημίας σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ένωσης και εφαρμόζουν αναλογική διόρθωση. Τα ποσά που ακυρώνονται και ανακτώνται, μαζί με τους
τόκους, διατίθενται εκ νέου στο οικείο εθνικό πρόγραμμα, με εξαίρεση τα ποσά που είναι αποτέλεσμα παρατυπιών που έχουν
εντοπιστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της OLAF. Μετά το κλείσιμο του
εθνικού προγράμματος, το οικείο κράτος μέλος επιστρέφει τα ανακτηθέντα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν στον προϋπολογι
σμό της Ένωσης.
Άρθρο 47
Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών και δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις δημοσιονομικές διορθώσεις, ακυρώνοντας συνολικά ή εν μέρει τη συνεισφορά της Ένωσης
σε ένα εθνικό πρόγραμμα και προβαίνοντας σε ανάκτηση από το οικείο κράτος μέλος, με στόχο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
χρηματοδότησης από την Ένωση δαπάνης η οποία συνιστά παραβίαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και για
ανεπάρκειες των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή ή το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
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2.
Παράβαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας συνεπάγεται δημοσιονομική διόρθωση μόνο σε σχέση με δαπάνες που έχουν
δηλωθεί στην Επιτροπή και εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους όρους:
α) η παράβαση έχει επηρεάσει την επιλογή ενός έργου στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος ή στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες, λόγω της φύσης της παράβασης, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ακριβώς ο δημοσιονομικός αντίκτυπος, αλλά
υφίσταται προφανής κίνδυνος η παράβαση να έχει αυτές τις επιπτώσεις·
β) η παράβαση έχει επηρεάσει το ποσό της δαπάνης που δηλώθηκε για επιστροφή από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της φύσης της παράβασης, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ακριβώς ο δημοσιονομικός
αντίκτυπος, υφίσταται προφανής κίνδυνος η παράβαση να έχει αυτές τις επιπτώσεις.
3.
Αποφασίζοντας για δημοσιονομική διόρθωση βάσει της παραγράφου 1, η Επιτροπή τηρεί την αρχή της αναλογικότητας
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης της εφαρμοστέας νομοθεσίας και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις
της στον προϋπολογισμό της Ένωσης.
4.
Πριν από κάθε απόφαση απόρριψης της χρηματοδότησης, κοινοποιούνται εγγράφως τα πορίσματα της Επιτροπής και οι
απαντήσεις του οικείου κράτους μέλους και, στη συνέχεια, τα δύο μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν.
5.

Η απόρριψη χρηματοδότησης δεν μπορεί να αφορά:

α) δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την υπεύθυνη αρχή τουλάχιστον 36 μήνες πριν κοινοποιήσει η Επιτροπή
εγγράφως στο κράτος μέλος τα πορίσματά της·
β) δαπάνες για πολυετείς δράσεις εντός του πεδίου εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων, όταν η τελική υποχρέωση στον
δικαιούχο επιβάλλεται τουλάχιστον 36 μήνες πριν κοινοποιήσει η Επιτροπή εγγράφως στο κράτος μέλος τα πορίσματά της·
γ) δαπάνες για δράσεις σε εθνικά προγράμματα, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο β), για τις οποίες η πληρωμή ή,
κατά περίπτωση, η τελική πληρωμή από την υπεύθυνη αρχή πραγματοποιείται τουλάχιστον 36 μήνες πριν κοινοποιήσει η
Επιτροπή εγγράφως στο κράτος μέλος τα πορίσματα της.
6.
Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους τρόπους εκτέλεσης της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση
λογαριασμών, όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με την έκδοση της απόφασης και την εφαρμογή της,
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και των προθεσμιών που
πρέπει να τηρούνται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 59 παράγραφος 3.
Άρθρο 48
Υποχρεώσεις των κρατών μελών
Η επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτροπή δεν θίγει την υποχρέωση των κρατών μελών να επιδιώξουν ανακτήσεις
βάσει του άρθρου 21 στοιχείο η) του παρόντος κανονισμού και να ανακτήσουν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου
107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου (1).
Άρθρο 49
Επιστροφή
1.
Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την προθεσμία που
αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012. Η προθεσμία αυτή είναι η τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα από την έκδοση του εντάλματος.
2.
Οποιαδήποτε καθυστέρηση της επιστροφής συνεπάγεται την πληρωμή τόκων υπερημερίας, αρχής γενομένης από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της πραγματικής πληρωμής. Το επιτόκιο αυτών
των τόκων είναι κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
στις βασικές πράξεις της αναχρηματοδότησης την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου
108 της συνθήκης ΕΕ (ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1).
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ΤΜΗΜΑ 5

Αποδέσμευση
Άρθρο 50
Αρχές
1.
Τα εθνικά προγράμματα υπόκεινται σε διαδικασία αποδέσμευσης, που βασίζεται στην αρχή ότι τα συνδεόμενα με δέσμευση
ποσά, εφόσον δεν καλύπτονται από την αναφερόμενη στο άρθρο 35 αρχική και ετήσια προχρηματοδότηση και από αίτηση
πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 44 έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής δέσμευσης,
αποδεσμεύονται. Για τον σκοπό της αποδέσμευσης, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό με την προσθήκη ενός έκτου από την ετήσια
δημοσιονομική δέσμευση που συνδέεται με τη συνολική ετήσια συνεισφορά του 2014 σε καθεμία από τις δημοσιονομικές
δεσμεύσεις από το 2015 έως το 2020.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι προθεσμίες που προβλέπονται για την αποδέσμευση δεν ισχύουν για την
ετήσια δημοσιονομική δέσμευση που αφορά τη συνολική ετήσια συνεισφορά για το 2014.
3.
Εάν η πρώτη ετήσια δημοσιονομική δέσμευση αφορά τη συνολική ετήσια συνεισφορά για το 2015, κατά παρέκκλιση από
την παράγραφο 1, οι προθεσμίες για την αποδέσμευση δεν ισχύουν για την ετήσια δημοσιονομική δέσμευση που αφορά τη
συνολική ετήσια συνεισφορά για του 2015. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό της παραγράφου 1 με την
προσθήκη ενός πέμπτου της ετήσιας δημοσιονομικής δέσμευσης που αφορά τη συνολική συνεισφορά του 2015 σε καθεμία από
τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις από το 2016 έως το 2020.
4.
Η δέσμευση που αφορά το τελευταίο έτος της περιόδου αποδεσμεύεται σύμφωνα με τους κανόνες που πρέπει να
ακολουθούνται για το κλείσιμο των προγραμμάτων.
5.
Κάθε αποδέσμευση που εξακολουθεί να είναι εκκρεμής κατά την τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών, όπως
ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3, και για την οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής από την υπεύθυνη αρχή εντός έξι
μηνών από την εν λόγω ημερομηνία αποδεσμεύεται αυτομάτως.
Άρθρο 51
Εξαιρέσεις από την αποδέσμευση
1.
Το ποσό που αφορά η αποδέσμευση μειώνεται κατά τα ποσά που η υπεύθυνη αρχή δεν ήταν σε θέση να δηλώσει στην
Επιτροπή λόγω:
α) αναστολής δράσεων με δικαστική διαδικασία ή διοικητική προσφυγή με ανασταλτικό αποτέλεσμα· ή
β) ανωτέρας βίας που επηρεάζει σοβαρά την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους του εθνικού προγράμματος. Οι υπεύθυνες αρχές
που επικαλούνται λόγους ανωτέρας βίας αποδεικνύουν τις άμεσες επιπτώσεις της κατάστασης ανωτέρας βίας στην εφαρμογή
του συνόλου ή μέρους του εθνικού προγράμματος.
Η μείωση μπορεί να ζητηθεί άπαξ, εάν η αναστολή ή η κατάσταση ανωτέρας βίας διήρκεσε μέχρι ένα έτος. Εάν η αναστολή ή η
κατάσταση ανωτέρας βίας διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος η μείωση μπορεί να ζητηθεί πολλές φορές που αντιστοιχούν στη
διάρκεια της κατάστασης ανωτέρας βίας ή στον αριθμό ετών που μεσολαβούν από την ημερομηνία της δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης για την αναστολή της υλοποίησης της δράσης έως την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης.
2.
Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή στοιχεία για τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξαιρέσεις έως τις 31
Ιανουαρίου, για το ποσό που έπρεπε να δηλωθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.
3.
Το μέρος των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής, αλλά η πληρωμή του οποίου
έχει μειωθεί ή ανασταλεί από την Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου του έτους Ν + 2, δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της
αυτόματης αποδέσμευσης.
Άρθρο 52
Διαδικασία
1.
Όποτε υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής της αποδέσμευσης βάσει του άρθρου 50, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη το
συντομότερο δυνατόν.
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2.
Βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της στις 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή ενημερώνει την υπεύθυνη αρχή για το
ποσό της αποδέσμευσης που προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της.
3.
Το οικείο κράτος μέλος διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να συμφωνήσει για το ποσό που θα αποδεσμευθεί ή να
υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
4.
Η Επιτροπή πραγματοποιεί την αυτόματη αποδέσμευση το αργότερο εντός εννέα μηνών από την τελευταία προθεσμία η
οποία προκύπτει από την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3.
5.
Σε περίπτωση αυτόματης αποδέσμευσης, η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο οικείο εθνικό πρόγραμμα
μειώνεται, για το εν λόγω έτος, κατά το ποσό της αυτόματης αποδέσμευσης. Η συνεισφορά της Ένωσης στο σχέδιο χρηματο
δότησης μειώνεται κατ’ αναλογία, εκτός εάν το κράτος μέλος καταρτίσει αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 53
Ενημέρωση και δημοσιότητα
1.

Τα κράτη μέλη και οι υπεύθυνες αρχές είναι υπεύθυνα:

α) για διαδικτυακό τόπο ή διαδικτυακή πύλη που παρέχει πληροφορίες και πρόσβαση στα εθνικά προγράμματα του οικείου
κράτους μέλους·
β) για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει των εθνικών προγραμμάτων·
γ) για τη δημοσιοποίηση του ρόλου και των επιτευγμάτων των ειδικών κανονισμών μεταξύ των πολιτών της Ένωσης, μέσω
ενεργειών ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των εθνικών προγραμμάτων.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαφάνεια σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων και τηρούν κατάλογο
χρηματοδοτούμενων δράσεων ανά εθνικό πρόγραμμα, ο οποίος είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτυακού τόπου ή της διαδι
κτυακής πύλης. Ο κατάλογος δράσεων περιλαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους, τις
ονομασίες των έργων και το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που τους χορηγείται.
3.
Κατά κανόνα οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες είναι περιορισμένη η πρόσβαση σε
αυτές λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, εγκληματολογικές έρευνες
και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 58 για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό και τα μέτρα ενημέρωσης των δικαιούχων.
5.
Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 59 παράγραφος 3.
Άρθρο 54
Εκθέσεις εφαρμογής
1.
Έως τις 31 Μαρτίου 2016 και τις 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους έως και το 2022, η υπεύθυνη αρχή υποβάλλει στην
Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή κάθε εθνικού προγράμματος κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και
μπορεί, στο ενδεδειγμένο επίπεδο, να δημοσιοποιεί τις σχετικές πληροφορίες. Η έκθεση που υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα
οικονομικά έτη 2014 και 2015. Το κράτος μέλος υποβάλλει τελική έκθεση εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων έως τις
31 Δεκεμβρίου 2023.
2.

Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής περιέχουν στοιχεία όσον αφορά:

α) την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και τους δείκτες·
β) κάθε σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει την επίδοση του εθνικού προγράμματος.
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3.
Βάσει της ενδιάμεσης επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, η ετήσια έκθεση εφαρμογής που υποβάλλεται το 2017
παραθέτει και αξιολογεί:
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2·
β) την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων στα εθνικά προγράμματα που επιδιώκονται με τη συνεισφορά από τον
προϋπολογισμό της Ένωσης·
γ) τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων εταίρων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.
4.
Η ετήσια έκθεση εφαρμογής που υποβάλλεται το 2020 και η τελική έκθεση εφαρμογής, εκτός από τα στοιχεία και την
αξιολόγηση που αναφέρονται στην παράγραφο 2, περιέχουν στοιχεία και εκτίμηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων
του εθνικού προγράμματος, λαμβανομένου υπόψη του αποτελέσματος του πολιτικού διαλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 13
παράγραφος 1.
5.
Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 έως 4 ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής είναι αποδεκτές, εφόσον περιέχουν όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται βάσει αυτών των παραγράφων. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος εντός 15 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής ότι δεν είναι αποδεκτή· διαφορετικά η έκθεση θεωρείται
αποδεκτή.
6.
Η Επιτροπή κοινοποιεί στο οικείο κράτος μέλος τις παρατηρήσεις της για την ετήσια έκθεση εφαρμογής εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει παρατηρήσεις εντός αυτής της
προθεσμίας, οι εκθέσεις θεωρούνται εγκεκριμένες.
7.
Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις για διάφορα ζητήματα στην ετήσια έκθεση εφαρμογής της υπεύθυνης
αρχής, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις, η
υπεύθυνη αρχή παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις παρατηρήσεις αυτές και, κατά περίπτωση, ενημερώνει την Επιτροπή
για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η Επιτροπή ενημερώνεται το αργότερο εντός τριμήνου αφότου διατύπωσε τις παρατηρήσεις
αυτές.
8.
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τα υποδείγματα σύμφωνα με τα οποία συντάσσονται οι ετήσιες και τελικές
εκθέσεις εφαρμογής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 59 παράγραφος 2.
Άρθρο 55
Το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης
1.
Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανονισμούς, ενδεχομένως σε συνεργασία με
τα κράτη μέλη.
2.
Η εφαρμογή των ειδικών κανονισμών αξιολογείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη σύμφωνα με το
άρθρο 57.
3.
Θεσπίζεται κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της συνάφειας, της αποτελεσματικό
τητας, της επάρκειας, της προστιθέμενης αξίας, της βιωσιμότητας των δράσεων και της απλούστευσης και της μείωσης της
διοικητικής επιβάρυνσης, σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών και την επίδοση του
παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών ως μέσων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης.
4.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 58 για την περαιτέρω
ανάπτυξη του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης και τον καθορισμό δεικτών για τη μέτρηση των ειδικών στόχων
των ειδικών κανονισμών.
5.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών.
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6.
Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται βάσει των ειδικών κανονισμών
και αυτών που επιδιώκονται βάσει άλλων πολιτικών, μέσων και πρωτοβουλιών της Ένωσης.
7.
Η Επιτροπή εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων σε σχέση με
τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 8.
Άρθρο 56
Αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων από τα κράτη μέλη
1.
Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1. Η αξιολόγηση που
πρέπει να διενεργηθεί το 2017 θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εθνικών
προγραμμάτων, σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.
2.
Τα κράτη μέλη εγγυώνται την εφαρμογή διαδικασιών για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα
για τις αξιολογήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν δείκτες στο κοινό
πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.
3.
Οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 πραγματοποιούνται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι είναι
λειτουργικά ανεξάρτητοι από τις υπεύθυνες αρχές, τις ελεγκτικές αρχές και τις εντεταλμένες αρχές. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί
είναι δυνατόν να συνεργάζονται με αυτόνομο δημόσιο οργανισμό υπεύθυνο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον
λογιστικό έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. Η Επιτροπή παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων.
4.
Οι αναφερόμενες στο άρθρο 57 παράγραφος 1 αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους, εκτός από τις περι
πτώσεις στις οποίες είναι περιορισμένη η πρόσβαση στις πληροφορίες λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους, ειδικότερα όσον
αφορά την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις εγκληματολογικές έρευνες και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 57
Εκθέσεις αξιολόγησης από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
1.

Σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή:

α) έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων των
εθνικών προγραμμάτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2017·
β) έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για τα αποτελέσματα των δράσεων δυνάμει των εθνικών προγραμμάτων έως την 31η
Δεκεμβρίου 2023.
2.
Βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών:
α) έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των ειδικών κανονισμών στο επίπεδο
της Ένωσης έως τις 30 Ιουνίου 2018. Η εν λόγω έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της
ενδιάμεσης επανεξέτασης που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανονισμούς·
β) έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανονισμούς, μετά το κλείσιμο των
εθνικών προγραμμάτων, έως τις 30 Ιουνίου 2024.
3.
Στην εκ των υστέρων αξιολόγηση της Επιτροπής θα εξετάζεται επίσης η επίπτωση των ειδικών κανονισμών στην ανάπτυξη
του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όσον αφορά τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α) ανάπτυξη κοινού πνεύματος ασφάλειας των συνόρων, συνεργασίας για την επιβολή του νόμου και διαχείρισης κρίσεων·
β) αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση·
γ) ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου·
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δ) δίκαιη και ίση μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών·
ε) αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για την αντιμετώπιση ζητημάτων μετανάστευσης και εσωτερικής ασφάλει
ας·
στ) κοινή προσέγγιση της Ένωσης για τη μετανάστευση και την ασφάλεια έναντι τρίτων χωρών.
4.
Όλες οι αξιολογήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους, εκτός από τις περιπτώσεις στις
οποίες είναι περιορισμένη η πρόσβαση στις πληροφορίες λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους, ιδίως όσον αφορά την
ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, εγκληματολογικές έρευνες και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58
Άσκηση της ανατιθέμενης εξουσίας
1.

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.
Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 26
παράγραφος 4, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 53 παράγραφος 4 και στο άρθρο 55 παράγραφος 4 ανατίθεται στην
Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από τις 21 Μαΐου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της επταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περίοδο τριών ετών,
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις, το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της
κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 26 παράγραφος 4, στο άρθρο 29 παράγραφος
1, στο άρθρο 53 παράγραφος 4 και στο άρθρο 55 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμιάς από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιο
δότηση πράξεις.
4.
Μόλις η Επιτροπή εκδίδει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.
5.
Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 5, του άρθρου 26 παράγραφος 4, του
άρθρου 29 παράγραφος 1, του άρθρου 53 παράγραφος 4 και του άρθρου 55 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, τόσο το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία
παρατείνεται κατά δύο μήνες, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Άρθρο 59
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή («επιτροπή ταμείων ασύλου, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης και εσωτερικής
ασφάλειας»). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Όταν η επιτροπή δεν διατυπώνει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, εκτός εάν βασίζεται στο άρθρο
14 παράγραφος 4, στο άρθρο 24 παράγραφος 5, στο άρθρο 45 παράγραφος 2, στο άρθρο 47 παράγραφος 6 και στο άρθρο
53 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 60
Επανεξέταση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της Επιτροπής, επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό έως τις
30 Ιουνίου 2020.
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Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 515/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης
στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης αριθ.
574/2007/ΕΚ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο στόχος της Ένωσης να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο εσωτερικό ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση κοινών μέτρων για τη διέλευση των προσώπων από τα εσωτερικά
σύνορα και για τους συνοριακούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα και με την κοινή πολιτική θεωρήσεων στο πλαίσιο ενός
συγκλίνοντος πολυεπίπεδου συστήματος, που καθιστά δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων και την πλήρη επίγνωση της
κατάστασης και που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της νόμιμης διακίνησης και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανά
στευσης.

(2)

Η Ένωση χρειάζεται μια πιο συνεκτική προσέγγιση στις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές της διαχείρισης της μετανά
στευσης και της εσωτερικής ασφάλειας και θα πρέπει να διαμορφώσει έναν συσχετισμό μεταξύ της καταπολέμησης της
παράνομης μετανάστευσης και της βελτίωσης της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, καθώς και καλύτερη
συνεργασία και διάλογο με τρίτες χώρες για τους σκοπούς της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και την
προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης.

(3)

Απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση στα πιεστικά προβλήματα της μετανάστευσης και ασύλου καθώς και στη διαχείριση
των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση και πόρους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης σε πνεύμα σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών μελών, έχοντας
παράλληλα επίγνωση των εθνικών αρμοδιοτήτων και διασφαλίζοντας τον σαφή καταμερισμό των καθηκόντων.

(4)

Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας»), που εγκρίθηκε από το
Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2010, αποτελεί κοινό θεματολόγιο για την αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων
στον τομέα της ασφάλειας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2010 με τίτλο «Η στρατηγική εσωτερικής
ασφάλειας της ΕΕ στην πράξη» μετουσιώνει τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής σε συγκεκριμένες
δράσεις μέσω του καθορισμού πέντε στρατηγικών στόχων: της εξουδετέρωσης των διεθνών εγκληματικών δικτύων, της
πρόληψης της τρομοκρατίας και της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, της
αύξησης των επιπέδων ασφάλειας των πολιτών και των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο, της ενίσχυσης της ασφάλειας
μέσω της διαχείρισης των συνόρων, και της αύξησης της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε καταστάσεις κρίσεων και
καταστροφών.

(5)

Σύμφωνα με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας, η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη αποτελούν στόχους οι
οποίοι θα πρέπει να επιδιώκονται εκ παραλλήλου και, προκειμένου να επιτευχθεί η ελευθερία και η δικαιοσύνη, η
ασφάλεια θα πρέπει πάντα να επιδιώκεται σύμφωνα με τις αρχές των Συνθηκών, το κράτος δικαίου και τις υποχρεώσεις
της Ένωσης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

(6)

Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η σαφής κατανομή καθηκόντων, ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, η ισχυρή εστίαση στην παγκόσμια προοπτική και στη σύνδεση με
την εξωτερική ασφάλεια, και η συνέπεια και η συνοχή με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, όπως
ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), θα πρέπει να αποτελούν βασικές αρχές που
διέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας.

(7)

Για την προώθηση της εφαρμογής της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στην
πράξη, είναι απαραίτητο να χορηγηθεί στα κράτη μέλη επαρκής χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση μέσω της
δημιουργίας ενός Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («το Ταμείο»).

(1) ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 108.
(2) ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 23.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.
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(8)

Λόγω των νομικών ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τον Τίτλο V ΣΛΕΕ, δεν είναι εφικτό από νομική άποψη να ιδρυθεί το
Ταμείο ως ενιαίο χρηματοδοτικό μέσο. Το Ταμείο θα πρέπει, συνεπώς, να θεσπιστεί ως συνολικό πλαίσιο για τη
χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, που θα περιλαμβάνει το μέσο χρηματοδοτικής
στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων (το μέσο) που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό
καθώς και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Το συνολικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να συμπληρωθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), στον οποίο θα πρέπει να παραπέμπει ο παρών
κανονισμός όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τον προγραμματισμό, τη δημοσιονομική διαχείριση, τη διαχείριση
και τον έλεγχο, την εκκαθάριση λογαριασμών, το κλείσιμο προγραμμάτων και την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.

(9)

Η νέα δομή των δύο πυλώνων της χρηματοδότησης στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να συμβάλει στην
απλούστευση, στον εξορθολογισμό, στην εξυγίανση και στη διαφάνεια της χρηματοδότησης στον εν λόγω τομέα. Θα
πρέπει να επιδιώκονται συνέργειες, συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία και προγράμματα προκειμέ
νου, μεταξύ άλλων, να κατανέμονται οι χρηματοδοτικοί πόροι σε κοινούς σκοπούς. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται η
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων.

(10)

Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις
απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου
να επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων και η ποιότητα των δαπανών αποτελούν κατευθυντήριες αρχές κατά την εκτέλεση του
Ταμείου. Επιπλέον, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να εκτελείται με όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς τον
χρήστη τρόπο.

(12)

Το Ταμείο θα πρέπει να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη του τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις
από τις μεταναστευτικές ροές εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης.

(13)

Η αλληλεγγύη και ο επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης είναι θεμελιώδης συνιστώσα της
κοινής πολιτικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

(14)

Το Ταμείο θα πρέπει να εκδηλώνει την αλληλεγγύη του μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης των κρατών μελών τα οποία
εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του Σένγκεν για τα εξωτερικά σύνορα, καθώς και εκείνων που ετοιμάζονται να
συμμετάσχουν πλήρως στο Σένγκεν και θα πρέπει να αξιοποιείται από τα κράτη μέλη προς το συμφέρον της κοινής
πολιτικής της Ένωσης για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

(15)

Προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του Ταμείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι τα εθνικά τους προγράμματα ανταποκρίνονται στους ειδικούς στόχους του μέσου και ότι η κατανομή των πόρων
μεταξύ των στόχων είναι ανάλογη των προκλήσεων και αναγκών και εξασφαλίζει ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν.
Στις περιπτώσεις που ένα εθνικό πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται σε έναν από τους ειδικούς στόχους ή η χρηματοδότηση
υπολείπεται των ελαχίστων ποσοστών για ορισμένους στόχους των εθνικών προγραμμάτων, που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισμό, το ενεχόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να παρέχει αιτιολόγηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

(16)

Για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο
του μέσου. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων των ειδικών στόχων με την έννοια των κοινών δεικτών δεν καθιστά υπο
χρεωτική την εφαρμογή δράσεων που συνδέονται με τους δείκτες αυτούς.

(17)

Η συμμετοχή ενός κράτους μέλους δεν θα πρέπει να συμπίπτει με τη συμμετοχή του σε ένα προσωρινό χρηματοδοτικό
μηχανισμό της Ένωσης που στηρίζει τα δικαιούχα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, δράσεων
στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στα σύνορα και για τον έλεγχο
των θεωρήσεων και των εξωτερικών συνόρων.

(18)

Το μέσο θα πρέπει να βασίζεται στη διαδικασία δημιουργίας ικανοτήτων που αναπτύσσεται με τη βοήθεια του Ταμείου
Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013 το οποίο ιδρύθηκε με την απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και θα πρέπει να την επεκτείνει ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νέες εξελίξεις.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο
πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων και την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(βλέπε σελίδα 93 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό
γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (βλέπε σελίδα 112 της παρούσας Επίσημης
Εφημερίδας).
(3) Απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του
Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών» (ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 22).
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(19)

Κατά την εκτέλεση καθηκόντων στα εξωτερικά σύνορα και τα προξενεία, σύμφωνα με το κεκτημένο του Σένγκεν για τα
σύνορα και τις θεωρήσεις, τα κράτη μέλη ασκούν δραστηριότητες προς όφελος και εξ ονόματος όλων των άλλων κρατών
μελών του χώρου Σένγκεν, παρέχοντας δημόσια υπηρεσία για την Ένωση. Το μέσο θα πρέπει να συμβάλει στη στήριξη
του λειτουργικού κόστους που συνδέεται με τον έλεγχο των συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων και να επιτρέπει στα
κράτη μέλη να διατηρούν ικανότητες που έχουν καθοριστική σημασία για την παροχή αυτής της υπηρεσίας σε όλους. Η
στήριξη αυτή συνίσταται στην πλήρη επιστροφή επιλεγμένων ειδικών δαπανών που συνδέονται με τους στόχους βάσει του
μέσου και θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εθνικών προγραμμάτων.

(20)

Το μέσο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες για την ανάπτυξη επιχειρησιακής συνεργασίας υπό
την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού διαχείρισης της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου («Οργανισμός
Frontex») (1), συμπεριλαμβανομένων των νέων δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις τροποποιήσεις που επέφερε ο
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και συνεπώς να ενισχύει
περαιτέρω την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών που ελέγχουν τα εξωτερικά σύνορα προς όφελος και για λογαρια
σμό του χώρου Σένγκεν συνολικά. Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων ότι, κατά την κατάρτιση των εθνικών τους προ
γραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εργαλεία ανάλυσης και τις επιχειρησιακές και τεχνικές
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό Frontex καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που
έχουν καταρτιστεί, δηλαδή τα κοινά βασικά προγράμματα για την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων συμπεριλαμβανομένων
των συστατικών μερών τους που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την πρόσβαση στη διεθνή προστασία. Προκει
μένου να αναπτυχθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ της αποστολής του Οργανισμού Frontex και των αρμοδιοτήτων των
κρατών μελών για τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων καθώς και για να διασφαλίζεται η συνεκτι
κότητα και να αποφεύγεται η μη αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη
του Οργανισμού Frontex σχετικά με τα σχέδια εθνικών προγραμμάτων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, και
ειδικότερα σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης.

(21)

Το μέσο θα πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και αρχών που ορίζονται στον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης και με την επιφύλαξη της
εφαρμογής των ειδικών διατάξεων που αφορούν το δικαίωμα παροχής ασύλου και διεθνούς προστασίας.

(22)

Ο ενιαίος και υψηλής ποιότητας έλεγχος των εξωτερικών συνόρων είναι θεμελιώδης για την ενίσχυση του χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει τα
μέτρα που σχετίζονται με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ώστε να εφαρμόζονται σύμφωνα με το μοντέλο
τεσσάρων βαθμίδων ελέγχου της πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει μέτρα σε τρίτες χώρες, συνεργασία με γειτονικές
χώρες, μέτρα ελέγχου των συνόρων και μέτρα ελέγχου εντός του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας προκειμένου να
εμποδίζεται η παράνομη μετανάστευση και η διασυνοριακή εγκληματικότητα εντός του χώρου Σένγκεν.

(23)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 ΣΕΕ, το μέσο θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες που διασφαλίζουν την προστασία των
παιδιών που κινδυνεύουν στα εξωτερικά σύνορα. Συγκεκριμένα, εφόσον είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανάληψη δράσεων για τον εντοπισμό, την άμεση παροχή βοήθειας και την
παραπομπή στις υπηρεσίες προστασίας ευάλωτων ατόμων, ιδίως παιδιών και ασυνόδευτων ανήλικων.

(24)

Για να εξασφαλιστεί ένας ενιαίος και υψηλής ποιότητας έλεγχος των εξωτερικών συνόρων και για να διευκολυνθεί η
νόμιμη διέλευση των εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, το μέσο θα πρέπει να
συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Το εν λόγω
σύστημα περιλαμβάνει όλα τα μέτρα σε σχέση με την πολιτική, τη νομοθεσία, τη συστηματική συνεργασία, τον επιμερισμό
της επιβάρυνσης, αξιολόγηση της κατάστασης και των μεταβαλλόμενων συνθηκών όσον αφορά τα σημεία διέλευσης των
παράνομων μεταναστών, το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία τα οποία λαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Frontex, με τρίτες χώρες και, κατά
περίπτωση, με άλλους φορείς, ιδίως τη Ευρωπόλ και τον Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφο
ριακών συστημάτων, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, το μοντέλο τεσσάρων βαθμίδων για την ασφάλεια των συνόρων και
την ολοκληρωμένη ανάλυση κινδύνου της Ένωσης.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004,
σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρη
σιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 1).
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(25)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 5 της πράξης προσχώρησης του 2003 για τη χερσαία διέλευση προσώπων μεταξύ της
περιοχής του Καλίνινγκραντ και άλλων σημείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το μέσο θα πρέπει να αναλαμβάνει το
πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του κεκτημένου της Ένωσης που καλύπτει την
εν λόγω διέλευση, δηλαδή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συμβουλίου (1) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
694/2003 του Συμβουλίου (2). Η ανάγκη, ωστόσο, να συνεχιστεί η χρηματοδοτική στήριξη για διαφυγόντα έσοδα από
τέλη θα πρέπει να εξαρτάται από το ισχύον καθεστώς της Ένωσης για τις θεωρήσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

(26)

Το μέσο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη στήριξη των εθνικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον
τομέα της πολιτικής θεωρήσεων και άλλων δραστηριοτήτων που προηγούνται της διέλευσης των συνόρων, οι οποίες
πραγματοποιούνται πριν από τη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, και θα πρέπει να αξιοποιεί παράλληλα πλήρως
το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS). Η αποτελεσματική διαχείριση δραστηριοτήτων που οργανώνουν οι
υπηρεσίες των κρατών μελών σε τρίτες χώρες είναι προς όφελος της κοινής πολιτικής θεωρήσεων ως μέρους ενός
πολυεπίπεδου συστήματος που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση της παρά
νομης μετανάστευσης στην Ένωση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κοινού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
των συνόρων.

(27)

Επιπλέον, το μέσο θα πρέπει να στηρίζει μέτρα στο έδαφος των χωρών του Σένγκεν, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός
κοινού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων που ενισχύει τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

(28)

Το παρόν μέσο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ανάπτυξη από την Ένωση των συστημάτων ΤΠ, με βάση υφιστάμενα
και/ή νέα συστήματα ΤΠ, που θα εξοπλίσουν τα κράτη μέλη με τα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της
κυκλοφορίας υπηκόων τρίτων χωρών στα σύνορα και τη διασφάλιση καλύτερης ταυτοποίησης και επαλήθευσης των
ταξιδιωτών, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται τα ταξίδια και να ενισχύεται η ασφάλεια των συνόρων. Για τον σκοπό αυτό,
θα πρέπει να θεσπιστεί πρόγραμμα, ευθυγραμμιζόμενο με τη στρατηγική διαχείρισης των πληροφοριών για την εσωτερική
ασφάλεια της ΕΕ, με στόχο την κάλυψη του κόστους για την ανάπτυξη τόσο της κεντρικής συνιστώσας όσο και των
εθνικών συνιστωσών αυτών των συστημάτων, εξασφαλίζοντας την τεχνική συνοχή, τη διαλειτουργικότητα με άλλα
συστήματα ΤΠ της Ένωσης, την εξοικονόμηση δαπανών και την ομαλή εφαρμογή στα κράτη μέλη. Τα εν λόγω συστήματα
ΤΠ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

(29)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur), που θεσπίσθηκε με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), την απαραίτητη χρημα
τοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εν λόγω συστήματος.

(30)

Για την άμεση αντιμετώπιση απρόβλεπτης μεταναστευτικής πίεσης και κινδύνων για τη συνοριακή ασφάλεια, θα πρέπει να
είναι εφικτή η χορήγηση επείγουσας βοήθειας, σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
514/2014.

(31)

Επιπλέον, για την ενίσχυση της αλληλεγγύης στον χώρο Σένγκεν συνολικά, όταν εντοπίζονται αδυναμίες ή πιθανοί
κίνδυνοι, ιδίως μετά από αξιολόγηση Σένγκεν, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή παρακολούθηση
χρησιμοποιώντας πόρους κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματός του, κατά περίπτωση, συμπληρω
ματικά προς τα μέτρα επείγουσας συνδρομής.

(32)

Για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και τον επιμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν μέρος των διαθέσιμων πόρων βάσει των εθνικών προγραμμάτων τους για ειδικές
προτεραιότητες που ορίζει η Ένωση, όπως η αγορά τεχνικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος στον Οργανισμό Frontex
και η ανάπτυξη προξενικής συνεργασίας για την Ένωση. Είναι αναγκαία η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματο
δότησης από την Ένωση, με την κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών
πόρων. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν απόλυτη διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατικός έλεγχος των καινοτόμων χρημα
τοδοτικών μέσων και μηχανισμών που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(33)

Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν σε ολόκληρο τον χώρο του Σένγκεν, το μέσο θα πρέπει να
στηρίζει την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου (4) ως βασικού εργαλείου για τη
διευκόλυνση της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας
διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των εξωτερικών συνόρων και την απουσία συνοριακών ελέγχων εντός του
χώρου Σένγκεν.

(34)

Με βάση τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί με το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και την ανάπτυξη των συστημάτων SIS II
και VIS, θεωρείται σκόπιμο, για λόγους εξασφάλισης ενός ορισμένου βαθμού ευελιξίας, να επιτρέπονται τυχόν μεταφορές

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για την καθιέρωση ειδικού εγγράφου διευκόλυνσης της
διέλευσης (FTD) και εγγράφου διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD) και για την τροποποίηση της κοινής προξενικής
εγκυκλίου και του κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 8).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 694/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, για τον ενιαίο τύπο των εγγράφων διευκόλυνσης της
διέλευσης (FTD) και των εγγράφων διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD) που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 693/2003 (ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 15).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 11).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης και
παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής
επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση Μόνιμης Επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης
Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27).
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πόρων μεταξύ των διαφόρων μέσων εφαρμογής των στόχων που επιδιώκονται από το μέσο, με την επιφύλαξη της αρχής
να διασφαλίζεται εξαρχής κρίσιμη μάζα και χρηματοδοτική σταθερότητα για τα προγράμματα και λειτουργική ενίσχυση
για τα κράτη μέλη, και με την επιφύλαξη της διενέργειας ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(35)

Παρομοίως, το πεδίο των δράσεων και το ανώτατο όριο των πόρων που παραμένουν στη διάθεση της Ένωσης («δράσεις
της Ένωσης») θα πρέπει να αυξηθούν για να βελτιωθεί η ικανότητα της Ένωσης να εκτελεί σε ένα συγκεκριμένο
οικονομικό έτος πολλαπλές δραστηριότητες για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και της κοινής πολιτικής θεω
ρήσεων προς όφελος της Ένωσης συνολικά, όταν και εφόσον προβάλλει σχετική ανάγκη. Αυτές οι δράσεις της Ένωσης
περιλαμβάνουν μελέτες και πιλοτικά σχέδια για τη διεύρυνση της διαχείρισης εξωτερικών συνόρων και της κοινής
πολιτικής θεωρήσεων και του πεδίου εφαρμογής τους, εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων στον τομέα της προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέτρα ή ρυθμίσεις σε τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές πιέσεις από αυτές
τις χώρες, με στόχο την άριστη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση και την αποτελεσματική οργάνωση
των συναφών καθηκόντων στα εξωτερικά σύνορα και τα προξενεία.

(36)

Μέτρα που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες και σε σχέση με τρίτες χώρες και τα οποία χρηματοδοτούνται από το μέσο θα
πρέπει να λαμβάνονται σε συνέργεια και συνέπεια με τις άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα
γεωγραφικά και θεματικά μέσα εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν λόγω
δράσεων, θα πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης
και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιφέρεια. Δεν θα πρέπει να αποσκοπούν στη
χρηματοδότηση δράσεων με άμεσα αναπτυξιακό προσανατολισμό και θα πρέπει να συμπληρώνουν, κατά περίπτωση, τη
χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται από τα μέσα εξωτερικής βοήθειας. Θα πρέπει επίσης να επιδιώκεται η συνοχή με
την ανθρωπιστική πολιτική της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης.

(37)

Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνεται σε δραστηριότητες στις οποίες η
παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να αποφέρει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών.
Εφόσον η Ένωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από το κάθε κράτος μέλος χωριστά να παρέχει ένα πλαίσιο για την
εκδήλωση της αλληλεγγύης της Ένωσης σε θέματα συνοριακών ελέγχων, πολιτικής θεωρήσεων και διαχείρισης μετανα
στευτικών ροών και να παρέχει έναν μηχανισμό για την ανάπτυξη κοινών συστημάτων ΤΠ που υποστηρίζουν τις πολιτικές
αυτές, η χορηγούμενη βάσει του παρόντος κανονισμού χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλλει ιδίως στην ενίσχυση των
εθνικών και ενωσιακών ικανοτήτων σε αυτούς τους τομείς.

(38)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει την κατανομή των βασικών ποσών στα κράτη μέλη. Το βασικό ποσό για κάθε
κράτος μέλος θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για κάθε κράτος
μέλος κατά τα έτη 2010-2012 και διαιρώντας το ποσό πουν προκύπτει με το σύνολο των πιστώσεων που διατίθενται για
επιμερισμένη διαχείριση για τα τρία αυτά έτη. Οι υπολογισμοί έγιναν σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που καθορίζο
νται με την απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ.

(39)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του μέσου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014 χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων. Οι
δείκτες, συμπεριλαμβανομένων σχετικών γραμμών βάσης, θα πρέπει να παρέχουν την ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση
του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του μέσου.

(40)

Για να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τον καθορισμό ειδικών
δράσεων στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα
με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις
προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(41)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και κατά την προπαρασκευή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,
η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη.

(42)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία, αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη λειτουργική ενίσχυση
που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (1).

(43)

Εφόσον ο στόχος του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα η εκδήλωση αλληλεγγύης και ο επιμερισμός ευθυνών μεταξύ
των κρατών μελών και της Ένωσης κατά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και της πολιτικής θεωρήσεων, δεν είναι
δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς από το κάθε κράτος μέλος χωριστά, μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το
αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(44)

Η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων που θεσπίζονται
στον παρόντα κανονισμό.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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(45)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του
Σένγκεν με την έννοια της συμφωνίας που συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία
της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την
εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (1) που εμπίπτει στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται
στο άρθρο 1 στοιχεία Α και Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (2).

(46)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την
έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του
κεκτημένου του Σένγκεν (3), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 στοιχεία Α και Β της απόφασης
1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (4).

(47)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά
την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπον
δίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (5), που
εμπίπτει στον τομέα ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχεία Α και Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με
το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (6).

(48)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη ΣΕΕ και τη
ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται ούτε υπόκειται στην εφαρμογή
του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία, βάσει του άρθρου 4 του εν λόγω
πρωτοκόλλου, θα αποφασίσει εντός έξι μηνών μετά την απόφαση του Συμβουλίου για τον παρόντα κανονισμό, αν θα
εφαρμόσει τον παρόντα κανονισμό στο εθνικό της δίκαιο.

(49)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο δεν συμμετέχει το
Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (7)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο
δεν συμμετέχει στην έκδοση και δεν δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό ούτε οφείλει να τον εφαρμόσει.

(50)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο οποίο δεν συμμετέχει η
Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (8). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει
στην έκδοση και δεν δεσμεύεται από τον παρόντα κανονισμό ούτε οφείλει να τον εφαρμόσει.

(51)

Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
1311/2013 του Συμβουλίου (9). Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από 1ης
Ιανουαρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και
της κοινής πολιτικής θεωρήσεων (το «μέσο»), στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (το «Ταμείο»).
Από κοινού με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014, ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
(1) ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.
(2) Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει
συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο
αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).
(3) ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.
(4) Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008,
σ. 1).
(5) ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.
(6) Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την
προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του
κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160
της 18.6.2011, σ. 19).
(7) Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).
(8) Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετάσχει σε ορισμένες
από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).
(9) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για τα έτη 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

α) τους στόχους της χρηματοδοτικής στήριξης και τις επιλέξιμες δράσεις·
β) το γενικό πλαίσιο για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων·
γ) τους πόρους που διατίθενται βάσει του μέσου από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την
κατανομή τους·
δ) το πεδίο και τον σκοπό των διαφόρων ειδικών μέσων με τα οποία χρηματοδοτούνται οι δαπάνες για τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων και την κοινή πολιτική θεωρήσεων.
3.

Ο παρών κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «εξωτερικά σύνορα»: τα χερσαία σύνορα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των ποτάμιων και λιμναίων συνόρων, των
θαλάσσιων συνόρων και των αεροδρομίων τους, των ποτάμιων λιμένων, θαλάσσιων λιμένων και λιμναίων λιμένων στους
οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τη διέλευση εξωτερικών συνόρων, ανεξάρτητα αν
αυτά τα σύνορα είναι προσωρινά ή όχι·
β) «κοινά πρότυπα της Ένωσης»: η εφαρμογή επιχειρησιακών μέτρων κατά τρόπο κοινό και ενιαίο, προκειμένου να επιτευχθεί
ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφαλείας στον τομέα των συνοριακών ελέγχων και των θεωρήσεων, βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), του καταλόγου Σένγκεν για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, του
πρακτικού εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες, του εγχειριδίου για τις θεωρήσεις, του εγχειριδίου του Eurosur και
οποιωνδήποτε άλλων κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών που πρόκειται να εγκριθούν σε επίπεδο Ένωσης σχετικά
με τους συνοριακούς ελέγχους και τις θεωρήσεις·
γ) «προσωρινά εξωτερικά σύνορα»:
i) τα κοινά σύνορα μεταξύ ενός κράτους μέλους που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και ενός κράτους
μέλους που έχει υποχρέωση να εφαρμόσει πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, σύμφωνα με την πράξη προσχώρησής του,
αλλά για το οποίο δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ η σχετική απόφαση του Συμβουλίου που το εξουσιοδοτεί να εφαρμόζει
πλήρως το εν λόγω κεκτημένο,
ii) τα κοινά σύνορα μεταξύ δύο κρατών μελών που έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες πράξεις προσχώρησής τους, για τα οποία δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ η σχετική απόφαση
του Συμβουλίου που τα εξουσιοδοτεί να εφαρμόζουν πλήρως το εν λόγω κεκτημένο·
δ) «σημείο συνοριακής διέλευσης»: κάθε σημείο διέλευσης από το οποίο οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν τη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων, όπως αυτό κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
562/2006·
ε) «μηχανισμός αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν»: η επαλήθευση της ορθής εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν,
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013·
στ) «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»: μια κατάσταση που προκύπτει από επείγουσα και έκτακτη πίεση, κατά την οποία μεγάλος ή
δυσανάλογα μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών διέρχονται ή αναμένεται να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα ενός ή
περισσότερων κρατών μελών ή οποιαδήποτε άλλη δεόντως τεκμηριωμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί επεί
γουσα δράση στα εξωτερικά σύνορα·
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του
κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105 της 13.4.2006,
σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού
κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για το Σύστημα Πληροφοριών
για τις Θεωρήσεις (VIS) και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κρατών μελών για τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας (Κανονισμός VIS) (ΕΕ L 218
της 13.8.2008, σ. 60).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί κανόνων σχετικά
με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών και τροποποιήσεως των διατάξεων της σύμβασης
Σένγκεν (ΕΕ L 405 της 30.12.2006, σ. 1).
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ζ) «τμήμα των εξωτερικών συνόρων»: το σύνολο ή μέρος των εξωτερικών χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων κράτους μέλους όπως
ορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή όπως καθορίζονται από το εθνικό κέντρο συντονισμού ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια
εθνική αρχή για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013.
Άρθρο 3
Στόχοι
1.
Ο γενικός στόχος του παρόντος μέσου είναι να συμβάλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση,
διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες μετακινήσεις, μέσω ενός ομοιόμορφου και υψηλού επιπέδου ελέγχου στα εξωτερικά
σύνορα και της αποτελεσματικής διαχείρισης των θεωρήσεων Σένγκεν, σύμφωνα με τη δέσμευση της Ένωσης στις θεμελιώδεις
ελευθερίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα.
2.
Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που ορίζεται στην παράγραφο 1, το μέσο συμβάλλει —σε συμφωνία με τις προτεραι
ότητες που καθορίζονται στις σχετικές στρατηγικές της Ένωσης, τα προγράμματα, τις εκτιμήσεις απειλών και τις εκτιμήσεις
κινδύνων της Ένωσης— στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:
α) τη στήριξη μιας κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας, την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών σε όσους ζητούν θεώρηση διαβατηρίου, τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών και την
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης·
β) τη στήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων προωθώντας περαιτέρω την εναρμόνιση των μέτρων
που συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης και μέσω της ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού Frontex, για να εξασφαλιστεί,
αφενός, ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο ελέγχου και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, μέσω και της αντιμετώπισης της
παράνομης μετανάστευσης και, αφετέρου, η ομαλή διέλευση των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο του
Σένγκεν, διασφαλίζοντας παράλληλα στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας πρόσβαση σε αυτή, σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη
επαναπροώθησης.
Η επίτευξη των ειδικών στόχων του μέσου αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014 χρησιμοποιώντας κοινούς δείκτες που καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού και ειδικούς ανά
πρόγραμμα δείκτες που περιλαμβάνονται στα εθνικά προγράμματα.
3.
Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το μέσο θα συνεισφέρει στην επιδίωξη των
ακόλουθων επιχειρησιακών στόχων:
α) προώθηση της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της εφαρμογής πολιτικών που αποσκοπούν να διασφαλίζουν την απουσία
κάθε ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων, και τη διενέργεια ελέγχων
προσώπων και την αποτελεσματική παρακολούθηση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων·
β) σταδιακή θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, βασιζόμενου στην αλληλεγγύη και
την υπευθυνότητα, ιδίως μέσω:
i) της ενίσχυσης των συστημάτων ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και των συστημάτων επιτήρησης, καθώς και της
διυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών φύλαξης των συνόρων, των τελωνειακών αρχών, των αρχών μετανάστευ
σης, ασύλου και των διωκτικών αρχών των κρατών μελών στα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων και των
θαλάσσιων συνόρων,
ii) μέτρων στο εσωτερικό του εδάφους που συνδέονται με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και των απαραίτητων
επικουρικών μέτρων που συνδέονται με την ασφάλεια των εγγράφων, τη διαχείριση της ταυτότητας και τη διαλειτουρ
γικότητα αγοραζόμενου τεχνικού εξοπλισμού,
iii) οποιωνδήποτε μέτρων που συμβάλλουν επίσης στην πρόληψη και στην καταστολή της διασυνοριακής εγκληματικότητας
στα εξωτερικά σύνορα όσον αφορά την κυκλοφορία προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας και της παράνομης
διακίνησης ανθρώπων·
γ) προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της κοινής πολιτικής θεωρήσεων και άλλων αδειών βραχείας διαμονής, και
διαφόρων μορφών προξενικής συνεργασίας προκειμένου εξασφαλιστούν πληρέστερη προξενική κάλυψη και εναρμονισμένες
πρακτικές σχετικά με την έκδοση θεωρήσεων·
δ) δημιουργία και λειτουργία συστημάτων ΤΠ, της υποδομής επικοινωνίας τους και του εξοπλισμού που στηρίζουν την κοινή
πολιτική θεωρήσεων, τους συνοριακούς ελέγχους και την επιτήρηση στα εξωτερικά σύνορα και σέβονται πλήρως τη
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
ε) ενίσχυση της επίγνωσης της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα και των ικανοτήτων αντίδρασης των κρατών μελών·
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στ) εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής του κεκτημένου της Ένωσης για τη διαχείριση των συνόρων και των
θεωρήσεων, καθώς και της αποτελεσματικής λειτουργίας του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν·
ζ) ενίσχυση των δράσεων των κρατών μελών που συμβάλλουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που
δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες όσον αφορά τις ροές υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών, συμπε
ριλαμβανομένης της πρόληψης και της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και της συνεργασίας με τρίτες
χώρες σε αυτό τον τομέα, με πλήρη σεβασμό των στόχων και των αρχών της εξωτερικής δράσης και της ανθρωπιστικής
πολιτικής της Ένωσης.
4.
Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ειδικότερα, οι δράσεις θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, την Ευρωπαϊκή σύμβαση για
την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΑΔ), την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης των
υπηκόων τρίτων χωρών, με σεβασμό του δικαιώματος ασύλου και διεθνούς προστασίας και της αρχής της μη επαναπροώθησης,
καθώς και των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν από την προσχώρησή τους σε διεθνείς
πράξεις τις οποίες έχουν υπογράψει, όπως η σύμβαση της Γενεύης σχετικά με το Καθεστώς των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου
1951, όπως αυτή συμπληρώθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.
Συγκεκριμένα, εφόσον είναι δυνατό, τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανάληψη δράσεων για τον εντοπισμό,
την άμεση παροχή βοήθειας και την παραπομπή στις υπηρεσίες προστασίας ευάλωτων ατόμων, ιδίως παιδιών και ασυνόδευτων
ανήλικων.
5.
Κατά την εφαρμογή δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μέσου και συνδέονται με την επιτήρηση των
θαλάσσιων συνόρων, τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ναυτικού δικαίου
όσον αφορά την παροχή συνδρομής σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Εν προκειμένω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εξοπλισμός και συστήματα που χρηματοδοτούνται από το μέσο για την αντιμετώπιση περιστατικών έρευνας και διάσωσης που
ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων συμβάλλοντας κατά τον τρόπο αυτό
στη διασφάλιση της προστασίας και στη διάσωση των ζωών μεταναστών.
6.

Το μέσο θα συμβάλει επίσης στη χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Άρθρο 4
Επιλέξιμες δράσεις

1.
Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, με βάση τα αποτελέσματα του
διαλόγου πολιτικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους
του εθνικού προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, το μέσο στηρίζει δράσεις σε ή από κράτη
μέλη και συγκεκριμένα εκείνες που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα:
α) υποδομές, κτίρια και συστήματα που είναι αναγκαία στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την επιτήρηση μεταξύ των
σημείων συνοριακής διέλευσης με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της μη επιτρεπόμενης διέλευσης συνόρων, της
παράνομης μετανάστευσης και της διασυνοριακής εγκληματικότητας καθώς και για τη διασφάλιση ομαλών ταξιδιωτικών
ροών·
β) εξοπλισμός λειτουργίας, μεταφορικά μέσα και συστήματα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον αποτελεσματικό και
ασφαλή έλεγχο των συνόρων και τον εντοπισμό προσώπων·
γ) συστήματα ΤΠ και επικοινωνίας για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα, συμπεριλαμ
βανομένων των επενδύσεων σε υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα·
δ) υποδομές, κτίρια, συστήματα επικοινωνίας και ΤΠ και εξοπλισμός λειτουργίας που απαιτείται για την επεξεργασία των
αιτήσεων θεώρησης εισόδου και την προξενική συνεργασία, καθώς και λοιπές δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών για τους αιτούντες θεώρηση·
ε) εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού και των συστημάτων που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και δ) και την
προώθηση ποιοτικών προτύπων διαχείρισης και εκπαίδευση συνοριοφυλάκων, ενδεχομένως και σε τρίτες χώρες, όσον αφορά
την εκτέλεση των εποπτικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών καθηκόντων τους σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώ
πων·
στ) απόσπαση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και συμβούλων σε θέματα εγγράφων σε τρίτες χώρες και ανταλλαγή και
απόσπαση συνοριοφυλάκων μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ ενός κράτους μέλους και τρίτης χώρας·
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ζ) μελέτες, εκπαίδευση, πιλοτικά σχέδια και άλλες δράσεις που θεσπίζουν σταδιακά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
των εξωτερικών συνόρων όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αποσκοπούν
στην ενίσχυση της διυπηρεσιακής συνεργασίας είτε στο εσωτερικό των κρατών μελών είτε μεταξύ των κρατών μελών και
δράσεων που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα και εναρμόνιση των συστημάτων διαχείρισης των συνόρων·
η) μελέτες, πιλοτικά σχέδια και δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή συστάσεων, επιχειρησιακών προτύπων και βέλτιστων
πρακτικών που είναι αποτέλεσμα της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και οργανισμών της Ένωσης.
2.
Στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, με βάση τα αποτελέσματα του
διαλόγου πολιτικής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους
του εθνικού προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, το παρόν μέσο στηρίζει δράσεις που
αφορούν τρίτες χώρες ή δράσεις εντός τρίτων χωρών και ιδίως τις ακόλουθες:
α) συστήματα πληροφόρησης, εργαλεία ή εξοπλισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών·
β) δράσεις που αφορούν την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς και των κοινών
επιχειρήσεων·
γ) έργα σε τρίτες χώρες που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων επιτήρησης ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία με το
Eurosur·
δ) μελέτες, σεμινάρια, εργαστήρια, διασκέψεις, εκπαίδευση, εξοπλισμός και πιλοτικά σχέδια για την παροχή τεχνικής και
επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης ad hoc σε τρίτες χώρες·
ε) μελέτες, σεμινάρια, εργαστήρια, διασκέψεις, εκπαίδευση, εξοπλισμός και πιλοτικά σχέδια για την εφαρμογή ειδικών συστά
σεων, επιχειρησιακών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών που είναι αποτέλεσμα της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών και οργανισμών της Ένωσης σε τρίτες χώρες.
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον συντονισμό σε ό, τι αφορά δράσεις σε σχέση με τρίτες χώρες και εντός τρίτων
χωρών, μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014.
3.

Οι δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν είναι επιλέξιμες για τα προσωρινά εξωτερικά σύνορα.

4.
Δεν είναι επιλέξιμες δράσεις που συνδέονται με την προσωρινή και έκτακτη επανεισαγωγή συνοριακών ελέγχων σε
εσωτερικά σύνορα, όπως αναφέρεται στις διατάξεις του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.
5.

Δεν είναι επιλέξιμες δράσεις που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό ή αποτέλεσμα τον έλεγχο εμπορευμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 5
Συνολικοί πόροι και εφαρμογή
1.

Οι συνολικοί πόροι για την εφαρμογή του μέσου ανέρχονται σε 2 760 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς
δημοσιονομικού πλαισίου.
3.

Οι συνολικοί πόροι εκτελούνται με τα ακόλουθα μέσα:

α) εθνικά προγράμματα, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12·
β) λειτουργική ενίσχυση, εντός του πλαισίου των εθνικών προγραμμάτων και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο
10·
γ) το ειδικό καθεστώς διέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11·
δ) δράσεις της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 13·
ε) επείγουσα συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 14·
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στ) εφαρμογή προγράμματος για τη δημιουργία συστημάτων ΤΠ για τη στήριξη της διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στα
εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15·
ζ) τεχνική βοήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 16.
4.
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στο πλαίσιο του παρόντος μέσου για τις αναφερόμενες στο άρθρο 13 του παρόντος
κανονισμού δράσεις της Ένωσης, την αναφερόμενη στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού επείγουσα συνδρομή και για τεχνική
βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, εκτελείται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με το
άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1) και με έμμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012.
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 εθνικά προγράμματα, για την αναφερόμενη στο άρθρο 10
λειτουργική ενίσχυση και για τη λειτουργία του ειδικού καθεστώτος διέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 11, εκτελείται υπό
επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στις χώρες που συμμετέχουν στην εκτέλεση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του
Σένγκεν και που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου εκτελείται με έμμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο
58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
Η μέθοδος ή οι μέθοδοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ με βάση
υφιστάμενα και/ή νέα συστήματα καθορίζεται ή καθορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης εφόσον εγκριθούν.
5.

Οι συνολικοί πόροι χρησιμοποιούνται ως ακολούθως:

α) ποσό 1 551 εκατ. EUR για τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών·
β) ποσό 791 εκατ. EUR για την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ με βάση υφιστάμενα και/ή νέα συστήματα για τη στήριξη της
διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των σχετικών
νομοθετικών πράξεων της Ένωσης·
Σε περίπτωση που το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) δεν έχει διατεθεί ή δεν έχει δαπανηθεί, η
Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 17, διαθέτει εκ νέου το ποσό αυτό σε μία ή περισσότερες
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο στοιχείο δ) της παρούσας
παραγράφου. Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιλαμβάνει αξιολόγηση της εξέλιξης των σχετικών συστημάτων ΤΠ
συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και των ποσών που αναμένεται ότι δεν θα δαπανηθούν. Η εκ νέου
αυτή διάθεση δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από την έγκριση των σχετικών νομοθετικών πράξεων ή με την ευκαιρία της
ενδιάμεσης επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8·
γ) ποσό 154 εκατ. EUR για το ειδικό καθεστώς διέλευσης·
δ) ποσό 264 εκατ. EUR για δράσεις της Ένωσης, για επείγουσα βοήθεια και τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής,
από το οποίο τουλάχιστον 30 χρησιμοποιείται για δράσεις της Ένωσης.
6.
Από κοινού με τους συνολικούς πόρους που θεσπίζονται για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014, οι συνολικοί πόροι που
διατίθενται για το μέσο, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, αποτελούν το σύνολο των χρηματοδοτικών πόρων για το Ταμείο
Εσωτερικής Ασφάλειας και χρησιμεύουν ως προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας
της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιο
νομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2), για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.
7.
Οι χώρες που συμμετέχουν στην εκτέλεση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν συμμετέχουν στο μέσο
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Συνάπτονται οι ρυθμίσεις για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των εν λόγω χωρών στο μέσο και οι συμπληρωματικοί κανόνες
που είναι απαραίτητοι για την εν λόγω συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που διασφαλίζουν την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την ελεγκτική εξουσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των εν λόγω χωρών προστίθενται στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 συνολικούς πόρους
που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Άρθρο 6
Πόροι για επιλέξιμες δράσεις στα κράτη μέλη
1.

Ενδεικτικά, χορηγείται στα κράτη μέλη ποσό 1 551 εκατ. EUR ως ακολούθως:

α) ποσό 1 276 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I·
β) ποσό 147 εκατ. ευρώ, με βάση τα αποτελέσματα του μηχανισμού που αναφέρονται στο άρθρο 7·
(1) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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).
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

L 150/154

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.5.2014

γ) στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 και για την περίοδο από το οικονομικό έτος 2018,
ποσό 128 εκατ. ευρώ, το υπόλοιπο των διαθεσίμων πιστώσεων βάσει του παρόντος άρθρου ή άλλο ποσό, όπως ορίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 4, βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου και της ενδιάμεσης επανεξέτασης.
2.
Κάθε κράτος μέλος κατανέμει τα βασικά ποσά για τα εθνικά προγράμματα που αναφέρονται στο παράρτημα I ως
ακολούθως:
α) τουλάχιστον 10 % για δράσεις που σχετίζονται με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α)·
β) τουλάχιστον 25 % για δράσεις που σχετίζονται με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β)·
γ) τουλάχιστον 5 % για δράσεις που σχετίζονται με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία γ), δ), ε) και στ).
Τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν από τα ελάχιστα αυτά ποσοστά υπό την προϋπόθεση ότι στο εθνικό πρόγραμμα
διευκρινίζεται ότι η επίτευξη του στόχου δεν τίθεται σε κίνδυνο λόγω της διάθεσης λιγότερων πόρων σε σχέση με τα επίπεδα
αυτά. Η εν λόγω διευκρίνηση θα αξιολογείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα
με το άρθρο 9 παράγραφος 2.
3.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο Eurosur την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία
του παρόντος συστήματος.
4.
Για την ορθή επιδίωξη των στόχων βάσει του μέσου σε περίπτωση απρόβλεπτων ή νέων περιστάσεων και/ή για να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική εκτέλεση των διαθεσίμων πιστώσεων βάσει του μέσου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για την αναπροσαρμογή του ενδεικτικού ποσού που ορίζεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.
5.
Τα κράτη μέλη που θα προσχωρήσουν στην Ένωση την περίοδο 2012-2020 δεν λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις για τα
εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του μέσου, για όσο διάστημα χρηματοδοτούνται από προσωρινό μέσο της Ένωσης το οποίο
στηρίζει τα δικαιούχα κράτη μέλη για να χρηματοδοτούν δράσεις στα νέα εξωτερικά σύνορα για την εφαρμογή του κεκτημένου
του Σένγκεν όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων, των θεωρήσεων και των εξωτερικών συνόρων.
Άρθρο 7
Πόροι για ειδικές δράσεις
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν, συμπληρωματικά προς το ποσό που διατίθεται σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο α), να λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται ειδικά στο εθνικό πρόγραμμα και
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη ειδικών δράσεων που αναφέρονται στο παράρτημα II.
2.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για την αναθεώρηση
των ειδικών δράσεων που αναφέρονται στο παράρτημα II, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ακόμη και στο πλαίσιο της ενδιάμεσης
επανεξέτασης. Βάσει των νέων ειδικών δράσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να εισπράττουν συμπληρωματικό ποσό, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των διαθέσιμων πόρων.
3.
Τα συμπληρωματικά ποσά βάσει του παρόντος άρθρου κατανέμονται στα εν λόγω κράτη μέλη στην ατομική απόφαση
χρηματοδότησης για την έγκριση ή αναθεώρηση του εθνικού προγράμματός τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
Άρθρο 8
Πόροι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης
1.
Για την κατανομή του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μέχρι την 1η Ιουνίου 2017, η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την επιβάρυνση των κρατών μελών από τη διαχείριση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων δράσεων
έρευνας και διάσωσης που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων και
εκθέσεων αξιολόγησης που εκπονούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης του Σένγκεν, και τα
επίπεδα κινδύνου στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών για την περίοδο 2017-2020, καθώς και τους παράγοντες που
επηρέασαν την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών κατά την περίοδο 2014-2016. Το εν λόγω ποσό κατανέμεται
στα κράτη μέλη με βάση τη στάθμιση των ακόλουθων κατηγοριών συνόρων, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 6 του
παρόντος άρθρου:
α) 45 % για τα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα·
β) 38 % για τα εξωτερικά χερσαία σύνορα·
γ) 17 % για τους αερολιμένες.
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2.
Για τα εξωτερικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα ο υπολογισμός του ποσού βασίζεται στο μήκος των τμημάτων των
εξωτερικών συνόρων πολλαπλασιαζόμενο με ένα επίπεδο κινδύνου (ελάχιστο, φυσιολογικό, μεσαίο, υψηλό) για κάθε τμήμα
των εξωτερικών συνόρων, ως ακολούθως:
α) συντελεστής 0,5 για ελάχιστο κίνδυνο·
β) συντελεστής 1 για φυσιολογικό κίνδυνο·
γ) συντελεστής 3 για μεσαίο κίνδυνο·
δ) συντελεστής 5 για υψηλό κίνδυνο.
3.

Για τα αεροδρόμια, το χορηγούμενο ποσό υπολογίζεται για κάθε κράτος μέλος ως ακολούθως:

α) 50 % βάσει του αριθμού των προσώπων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα·
β) 50 % βάσει του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στα εξωτερικά σύνορα.
4.
Σύμφωνα με την έκθεση ανάλυσης κινδύνου του Οργανισμού Frontex και σε διαβούλευση με τον Οργανισμό Frontex, και,
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με άλλους οργανισμούς της Ένωσης, η Επιτροπή καθορίζει επίπεδα κινδύνου για κάθε τμήμα των
εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών για την περίοδο 2017-2020. Τα επίπεδα κινδύνου βασίζονται στους ακόλουθους
παράγοντες:
α) επιβάρυνση από τη διαχείριση των συνόρων στα εξωτερικά σύνορα·
β) παράγοντες που επηρέασαν την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών κατά την περίοδο 2014-2016·
γ) αλλαγές σε πολιτικές της Ένωσης, για παράδειγμα πολιτικές θεωρήσεων·
δ) πιθανές μελλοντικές τάσεις όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές και τους κινδύνους παράνομων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με την αντικανονική διέλευση προσώπων από τα εξωτερικά σύνορα· και
ε) ενδεχόμενες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε τρίτες χώρες και ιδίως στις γειτονικές χώρες.
Προτού εκδώσει την έκθεσή της για τον προσδιορισμό των επιπέδων κινδύνου, η Επιτροπή προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων με
τα κράτη μέλη.
5.

Για τους σκοπούς της κατανομής των πόρων βάσει της παραγράφου 1:

α) η γραμμή μεταξύ των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου (1),
αλλά όχι τα θαλάσσια σύνορα βορείως αυτής της γραμμής, θα ληφθεί υπόψη ακόμη και αν δεν αποτελεί εξωτερικό χερσαίο
σύνορο, για όσο διάστημα εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Κύπρο το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης
προσχώρησης του 2003·
β) εξωτερικά θαλάσσια σύνορα είναι το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων των κρατών μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 16
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Εντούτοις, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται σε
τακτική βάση επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας για την πρόληψη μη επιτρεπόμενων διελεύσεων μέσω των συνόρων, αυτό θα
είναι το εξωτερικό όριο περιοχών υψηλού κινδύνου. Αυτό θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή δεδομένα για τις εν
λόγω επιχειρήσεις στην περίοδο 2014-2016, όπως παρέχονται από τα οικεία κράτη μέλη.
6.
Επιπλέον, κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής, μέχρι την 1η Ιουνίου 2017, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν συμπλη
ρωματική χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή διατίθεται γι’ αυτόν τον σκοπό στο εθνικό πρόγραμμα και ότι πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ειδικών δράσεων που θα καθοριστούν με βάση τις προτεραιότητες της Ένωσης εκείνη τη
χρονική στιγμή.
7.
Τα συμπληρωματικά ποσά βάσει του παρόντος άρθρου θα διατεθούν στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη με ατομικές αποφάσεις
χρηματοδότησης που θα εγκρίνουν ή θα αναθεωρούν το εθνικό τους πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ.
10 της πράξης προσχώρησης (ΕΕ L 161 της 30.4.2004, σ. 128).
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Άρθρο 9
Εθνικά προγράμματα
1.
Το εθνικό πρόγραμμα που εκπονείται, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων του διαλόγου πολιτικής που αναφέρεται
στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 στο πλαίσιο του μέσου, και το εθνικό πρόγραμμα που εκπονείται βάσει του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014 υποβάλλονται στην Επιτροπή ως ένα ενιαίο εθνικό πρόγραμμα για το Ταμείο και σύμφωνα με
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
2.
Βάσει των εθνικών προγραμμάτων που θα εξεταστούν και θα εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 14 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος
κανονισμού και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων του πολιτικού διαλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, επιδιώκουν ιδίως στόχους από τον ακόλουθο κατάλογο:
α) ανάπτυξη του Eurosur, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης·
β) στήριξη και επέκταση της υφιστάμενης ικανότητας σε εθνικό επίπεδο για την πολιτική θεωρήσεων και τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων καθώς επίσης στήριξη και επέκταση των μέτρων εντός του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας που
σχετίζονται με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, λαμβάνοντας, ειδικότερα, υπόψη τη νέα τεχνολογία, τις εξελίξεις
και/ή τα πρότυπα σε σχέση με τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών·
γ) στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τις προξενικές αρχές και λοιπές υπηρεσίες
των κρατών μελών σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μηχανισμών προξενικής συνεργασίας, με στόχο τη
διευκόλυνση της νόμιμης διακίνησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή του εκάστοτε κράτους μέλους και την
πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης προς την Ένωση·
δ) ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων μέσω της δοκιμαστικής εφαρμογής και εισαγωγής νέων εργαλείων,
διαλειτουργικών συστημάτων και μεθόδων εργασίας που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών στο
εσωτερικό του κράτους μέλους ή τη βελτίωση της διυπηρεσιακής συνεργασίας·
ε) ανάπτυξη σχεδίων προκειμένου να διασφαλίζεται ένας ενιαίος και υψηλού επιπέδου έλεγχος των εξωτερικών συνόρων
σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης και με στόχο την αύξηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων διαχείρισης
των συνόρων των κρατών μελών·
στ) υποστήριξη δράσεων μετά από διαβούλευση με τον Οργανισμό Frontex, που αποσκοπούν στην περαιτέρω προώθηση της
εναρμόνισης στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων και ειδικότερα των τεχνολογικών ικανοτήτων, σύμφωνα με τα κοινά
πρότυπα της Ένωσης·
ζ) διασφάλιση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του κεκτημένου της Ένωσης για τον έλεγχο των συνόρων και τις
θεωρήσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίζονται σε ενωσιακό επίπεδο, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα
που εξάγονται στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης του Σένγκεν·
η) οικοδόμηση της ικανότητας για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων, που περιλαμβάνουν τις τρέχουσες και
μελλοντικές απειλές και πιέσεις στα εξωτερικά σύνορα, λαμβανομένων ειδικότερα υπόψη των αναλύσεων που διεξάγονται
από αρμόδιους οργανισμούς της Ένωσης.
3.
Κατά την επιδίωξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να υποστηρίζουν στο πλαίσιο
των εθνικών τους προγραμμάτων δράσεις σε τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληρο
φοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας.
4.
Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη του Οργανισμού Frontex σχετικά με τα σχέδια εθνικών προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τις
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της λειτουργικής ενίσχυσης, τα οποία υποβάλλονται από τα κράτη μέλη
προκειμένου να αναπτυχθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ της αποστολής του Οργανισμού Frontex και των αρμοδιοτήτων των
κρατών μελών για τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων καθώς και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και
να αποφευχθεί η μη αποδοτική χρήση των δαπανών.
Άρθρο 10
Λειτουργική ενίσχυση στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποσοστό μέχρι 40 % του ποσού που διατίθεται από τον παρόν μέσο στο
εθνικό πρόγραμμά τους για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την
εκπλήρωση των καθηκόντων και υπηρεσιών που συνιστούν δημόσια υπηρεσία για την Ένωση.
2.

Η λειτουργική ενίσχυση χορηγείται όταν το οικείο κράτος μέλος ικανοποιεί τους ακόλουθους όρους:

20.5.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/157

α) συμμορφώνεται με το κεκτημένο της Ένωσης για τα σύνορα και τις θεωρήσεις·
β) συμμορφώνεται με τους στόχους του εθνικού προγράμματος·
γ) συμμορφώνεται με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και να
αποφευχθούν οι επικαλύψεις, ο κατακερματισμός και η μη αποδοτική χρήση των δαπανών στον τομέα των συνοριακών
ελέγχων.
3.
Προς τον σκοπό αυτό, πριν από την έγκριση του εθνικού προγράμματος, η Επιτροπή αξιολογεί την αρχική κατάσταση στα
κράτη μέλη που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να ζητήσουν λειτουργική ενίσχυση λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις
εκθέσεις αξιολόγησης του Σένγκεν.
Τα συμπεράσματα της Επιτροπής υπόκεινται σε ανταλλαγή απόψεων με το οικείο κράτος μέλος.
Μετά την ανταλλαγή απόψεων, για την αποδοχή της δημοσιονομικής στήριξης από την Επιτροπή στο πλαίσιο ενός εθνικού
προγράμματος κράτους μέλους, μπορεί να επιβληθούν όροι όσον αφορά τον προγραμματισμό και την ολοκλήρωση ορισμένων
δράσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πλήρους τήρησης των όρων της παραγράφου 2 κατά τον χρόνο χορήγησης της
δημοσιονομικής ενίσχυσης.
4.
Η λειτουργική ενίσχυση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα καθήκοντα και/ή υπηρεσίες και εστιάζει στους στόχους που
καθορίζονται στο παράρτημα III. Συνεπάγεται την πλήρη επιστροφή της δαπάνης για την εκπλήρωση των καθηκόντων και/ή
υπηρεσιών που καθορίζονται στο εθνικό πρόγραμμα, εντός των δημοσιονομικών ορίων που ορίζει το πρόγραμμα και του
ανώτατου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 1.
5.
Η λειτουργική ενίσχυση υπόκειται σε παρακολούθηση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου
κράτους μέλους σε σχέση με την κατάσταση αναφοράς στο εν λόγω κράτος μέλος, με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που
πρέπει να επιτευχθούν και τους δείκτες για τη μέτρηση της προόδου.
6.
Η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της
παρούσας διάταξης και όλες τις άλλες πρακτικές ρυθμίσεις που θα συμφωνηθούν μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής
για τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του
άρθρου 18 παράγραφος 2.
Άρθρο 11
Λειτουργική ενίσχυση για το ειδικό καθεστώς διέλευσης
1.
Το παρόν μέσο παρέχει στήριξη για την αντιστάθμιση διαφυγόντων εσόδων από τέλη για θεωρήσεις που εκδίδονται για τον
σκοπό της διέλευσης και συμπληρωματικών δαπανών που πραγματοποιούνται κατά την εφαρμογή του συστήματος του εγγράφου
διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 693/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 694/2003.
2.
Οι πόροι που διατίθενται στη Λιθουανία γι’ αυτό τον σκοπό δεν υπερβαίνουν τα 154 εκατ. EUR για την περίοδο 20142020 και διατίθενται ως συμπληρωματική ειδική λειτουργική ενίσχυση για τη Λιθουανία.
3.
Για τον σκοπό της παραγράφου 1, συμπληρωματικές δαπάνες είναι οι δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα των ειδικών
απαιτήσεων εφαρμογής της πράξης του ειδικού καθεστώτος διέλευσης και οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα της έκδοσης
θεωρήσεων εισόδου για διέλευση ή άλλους σκοπούς.
Οι ακόλουθοι τύποι συμπληρωματικών δαπανών είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση:
α) επενδύσεις υποδομών·
β) κατάρτιση του προσωπικού που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς διέλευσης·
γ) συμπληρωματικές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των μισθών του προσωπικού που απασχολείται ειδικά στο
ειδικό καθεστώς διέλευσης.
4.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μη εισπραχθέντα τέλη υπολογίζονται βάσει του επιπέδου των
τελών για θεωρήσεις και των απαλλαγών από τέλη θεωρήσεων που καθορίζονται από τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ρωσικής Ομοσπονδίας (1), εντός του δημοσιονομικού πλαισίου που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
(1) ΕΕ L 129 της 17.5.2007, σ. 27.
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5.
Η Επιτροπή και η Λιθουανία επανεξετάζουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε περίπτωση μεταβολών οι οποίες έχουν
επίπτωση στην ύπαρξη και/ή λειτουργία του ειδικού καθεστώτος διέλευσης.
6.
Η Επιτροπή προβλέπει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της
παρούσας διάταξης και κάθε δημοσιονομική ή άλλη πρακτική ρύθμιση που πρέπει να γίνει μεταξύ της Λιθουανίας και της
Επιτροπής για τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης του άρθρου 18 παράγραφος 2.
7.
Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ειδικού καθεστώτος διέλευσης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ειδικές
ρυθμίσεις ενδιάμεσων πληρωμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
Άρθρο 12
Προγραμματισμός σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης Σένγκεν
Με βάση την έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν, η οποία εγκρίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, τα οικεία
κράτη μέλη εξετάζουν, μαζί με την Επιτροπή και τον Οργανισμό Frontex, τον τρόπο αντιμετώπισης των συμπερασμάτων,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν αδυναμιών, και εφαρμόζουν τις συστάσεις στο πλαίσιο του εθνικού τους προγράμματος.
Εάν κριθεί απαραίτητο, ένα κράτος μέλος αναθεωρεί το εθνικό του πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 9 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 για να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις.
Η χρηματοδότηση διορθωτικών δράσεων συνιστά προτεραιότητα. Σε συνεννόηση με την Επιτροπή και τον Οργανισμό Frontex, το
οικείο κράτος μέλος ανακατανέμει τους πόρους του προγράμματός τους, περιλαμβανομένων, των πόρων που έχουν προγραμ
ματιστεί για λειτουργική ενίσχυση, και/ή θεσπίζει ή τροποποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των αδυναμιών, σύμφωνα
με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της έκθεσης αξιολόγησης Σένγκεν.
Άρθρο 13
Δράσεις της Ένωσης
1.
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το παρόν μέσο μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση διεθνικών δράσεων ή
δράσεων ειδικού ενδιαφέροντος για την Ένωση («δράσεις της Ένωσης») που αφορούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 3 γενικούς,
ειδικούς και επιχειρησιακούς στόχους.
2.
Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι δράσεις της Ένωσης πρέπει ειδικότερα να επιδιώκουν τους ακόλουθους
στόχους:
α) να στηρίζουν δραστηριότητες προετοιμασίας και παρακολούθησης καθώς και δραστηριότητες διοικητικού και τεχνικού
χαρακτήρα, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πολιτικών για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις, συμπερι
λαμβανομένης της ενίσχυσης της διακυβέρνησης του χώρου του Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανι
σμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 για την επαλήθευση της εφαρμογής του
κεκτημένου του Σένγκεν και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα αποστολής για εμπειρογνώμονες
της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις·
β) να βελτιώνουν τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες μέσω της
ανάλυσης, της αξιολόγησης και της στενής παρακολούθησης των πολιτικών·
γ) να στηρίζουν την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων κοινών στατιστικών εργαλείων, και μεθόδων και
κοινών δεικτών·
δ) να στηρίζουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους πολιτικής της Ένωσης στα
κράτη μέλη και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά το σεβασμό των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στον βαθμό στον οποίο αφορούν το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος μέσου·
ε) να προωθούν τη δημιουργία δικτύων, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και
καινοτόμων προσεγγίσεων μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
στ) να προωθούν σχέδια που αποσκοπούν στην εναρμόνιση και στη διαλειτουργικότητα των μέτρων που συνδέονται με τη
διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρω
παϊκού συστήματος διαχείρισης των συνόρων·
ζ) να βελτιώνουν τις γνώσεις για τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και του
κοινού, περιλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης·
η) να αναπτύσσουν την ικανότητα των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν και να αναπτύσσουν
περαιτέρω τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης·
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θ) να στηρίζουν κατεξοχήν καινοτόμα σχέδια που αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή τεχνολογίες, με δυνατότητα μεταφοράς
στα άλλα κράτη μέλη, και ιδίως σχεδίων που αποσκοπούν στη δοκιμή και επικύρωση ερευνητικών σχεδίων·
ι)

3.

να στηρίζουν δράσεις που αφορούν τρίτες χώρες και υλοποιούνται σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρει το άρθρο 4 παρά
γραφος 2.
Οι δράσεις της Ένωσης υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
Άρθρο 14
Επείγουσα συνδρομή

1.
Το παρόν μέσο χορηγεί χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση εκτάκτων και ειδικών αναγκών σε περίπτωση
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ).
2.

Η επείγουσα συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
Άρθρο 15
Θέσπιση προγράμματος για την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ

Το πρόγραμμα για την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ, με βάση υφιστάμενα και/ή νέα συστήματα ΤΠ, θα εφαρμοστεί υπό την
προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν οι νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που ορίζουν αυτά τα συστήματα ΤΠ και την υποδομή
επικοινωνιών τους με βασικό σκοπό να βελτιωθούν η διαχείριση και ο έλεγχος των ροών των ταξιδιωτών στα εξωτερικά σύνορα,
μέσω της ενίσχυσης των ελέγχων και της επιτάχυνσης της διέλευσης των συνόρων για τους νόμιμους ταξιδιώτες. Στις περιπτώσεις
που κρίνεται σκόπιμο, επιδιώκονται συνέργειες με υφιστάμενα συστήματα ΤΠ προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές δαπάνες.
Η ανάλυση του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) πραγματοποιείται είτε στις σχετικές νομοθετικές
πράξεις της Ένωσης είτε, μετά την έγκριση των εν λόγω νομοθετικών πράξεων, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το
άρθρο 17.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την
ανάπτυξη των εν λόγω συστημάτων ΤΠ τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και όποτε κρίνεται σκόπιμο.
Άρθρο 16
Τεχνική βοήθεια
1.
Με πρωτοβουλία της και/ή εξ ονόματος της Επιτροπής, το μέσο μπορεί να διαθέτει ετησίως ποσό μέχρι 1,7 εκατ. EUR για
τεχνική βοήθεια στο Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
2.
Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, το μέσο μπορεί να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας,
σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Το ποσό που προορίζεται για τεχνική βοήθεια δεν υπερβαίνει,
για την περίοδο 2014-2020, το 5 % του συνολικού ποσού που χορηγείται στο κράτος μέλος επαυξημένο κατά 500 000 ευρώ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.

Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β), στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και
στο άρθρο 15 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από τις 21 Μαΐου
2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη
της περιόδου των επτά ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτων για περιόδους τριών ετών, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της επταετίας.
3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο β), στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7
παράγραφος 2 και στο άρθρο 15, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η
απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη
της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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4.
Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο.
5.
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) και του άρθρου 6 παράγραφος
4, του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 15, τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτο
βουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Άρθρο 18
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την «επιτροπή Ταμείων ασύλου, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης και εσωτερικής ασφά
λειας» που θεσπίζεται με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
2.

Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 19
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 εφαρμόζονται στο μέσο.
Άρθρο 20
Κατάργηση
Η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ καταργείται με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ολικής ή μερικής ακύ
ρωσης, των έργων και ετήσιων προγραμμάτων μέχρι το κλείσιμό τους ή της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει εγκριθεί από
την Επιτροπή βάσει της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ ή κάθε άλλης νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην εν λόγω συνδρομή στις
31 Δεκεμβρίου 2013.
2.
Κατά τη θέσπιση αποφάσεων συγχρηματοδότησης βάσει του μέσου, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που έχουν
εγκριθεί βάσει της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ πριν από τις 20 Μαΐου 2014 τα οποία έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις κατά
τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την εν λόγω συγχρηματοδότηση.
3.
Τα αναληφθέντα ποσά για συγχρηματοδότηση που εγκρίνονται από την Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις
31 Δεκεμβρίου 2014, για τα οποία τα έγγραφα που απαιτούνται για το κλείσιμο των δράσεων δεν έχουν αποσταλεί στην
Επιτροπή εντός της προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης, αποδεσμεύονται αυτόματα από την Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 2017, δημιουργώντας απαίτηση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
4.
Τα ποσά που σχετίζονται με δράσεις που ανεστάλησαν λόγω δικαστικών διαδικασιών ή διοικητικών προσφυγών με
ανασταλτικό αποτέλεσμα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ποσού που αποδεσμεύεται αυτόματα.
5.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 την έκθεση αξιολόγησης για τα αποτελέσματα και
τον αντίκτυπο των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται βάσει της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ, όσον αφορά την περίοδο
2011-2013.
6.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 την έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης δυνάμει της απόφασης
αριθ. 574/2007/ΕΚ για την περίοδο 2011-2013.
Άρθρο 22
Επανεξέταση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, βάσει πρότασης της Επιτροπής, τον παρόντα κανονισμό έως τις
30 Ιουνίου 2020.
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Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα στα κράτη
μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ποσά που αποτελούν τη βάση των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών (σε EUR)
Κράτος μέλος/
συνδεδεμένο
κράτος

Ελάχιστο ποσό

Καθορισμένο μερίδιο
κατανεμόμενο με βάση τον
μέσο όρο 2010-2012

% 2010-2012 μαζί με την
Κροατία

ΣΥΝΟΛΟ

AT

5 000 000

9 162 727

0,828 %

14 162 727

BE

5 000 000

12 519 321

1,131 %

17 519 321

BG

5 000 000

35 366 130

3,196 %

40 366 130

CH

5 000 000

13 920 284

1,258 %

18 920 284

CY

15 000 000

19 507 030

1,763 %

34 507 030

CZ

5 000 000

9 381 484

0,848 %

14 381 484

DE

5 000 000

46 753 437

4,225 %

51 753 437

DK

5 000 000

5 322 133

0,481 %

10 322 133

EE

5 000 000

16 781 752

1,516 %

21 781 752

ES

5 000 000

190 366 875

17,201 %

195 366 875

FI

5 000 000

31 934 528

2,886 %

36 934 528

FR

5 000 000

79 999 342

7,229 %

84 999 342

GR

5 000 000

161 814 388

14,621 %

166 814 388

HR

4 285 714

31 324 057

2,830 %

35 609 771

HU

5 000 000

35 829 197

3,237 %

40 829 197

IS

5 000 000

326 980

0,030 %

5 326 980

IT

5 000 000

151 306 897

13,672 %

156 306 897

LI

5 000 000

0

0,000 %

5 000 000

LT

5 000 000

19 704 873

1,780 %

24 704 873

LU

5 000 000

400 129

0,036 %

5 400 129

LV

5 000 000

10 521 704

0,951 %

15 521 704

MT

15 000 000

38 098 597

3,442 %

53 098 597

NL

5 000 000

25 609 543

2,314 %

30 609 543

NO

5 000 000

9 317 819

0,842 %

14 317 819

PL

5 000 000

44 113 133

3,986 %

49 113 133

PT

5 000 000

13 900 023

1,256 %

18 900 023

RO

5 000 000

56 151 568

5,074 %

61 151 568

IE
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Ελάχιστο ποσό

Καθορισμένο μερίδιο
κατανεμόμενο με βάση τον
μέσο όρο 2010-2012

% 2010-2012 μαζί με την
Κροατία

ΣΥΝΟΛΟ

SE

5 000 000

6 518 706

0,589 %

11 518 706

SI

5 000 000

25 669 103

2,319 %

30 669 103

SK

5 000 000

5 092 525

0,460 %

10 092 525

169 285 714

1 106 714 286

100,00 %

1 276 000 000

UK
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος ειδικών δράσεων

1. Σύσταση μηχανισμών προξενικής συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον κρατών μελών οι οποίοι αποφέρουν οικονομίες
κλίμακας όσον αφορά την επεξεργασία των αιτήσεων και την έκδοση θεωρήσεων εισόδου σε προξενεία, σύμφωνα με τις
αρχές περί συνεργασίας που ορίζει ο κώδικας θεωρήσεων εισόδου, περιλαμβανομένων των κοινών κέντρων υποβολής αιτήσεων
θεώρησης.
2. Αγορά μέσων μεταφοράς και εξοπλισμού λειτουργίας που θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου να αναπτυχθούν στο πλαίσιο
κοινών ενεργειών από τον Οργανισμό Frontex και που τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού Frontex σύμφωνα με το
δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Στόχοι για λειτουργική ενίσχυση στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων

Στόχος 1: προώθηση της διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικών που διασφαλίζουν την απουσία κάθε ελέγχου προσώπων,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων, με τη διενέργεια ελέγχων προσώπων και την αποτελε
σματική παρακολούθηση της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων
— επιχειρήσεις
— δαπάνες προσωπικού, περιλαμβανομένων των δαπανών εκπαίδευσης
— κόστος συντήρησης και επισκευής
— αναβάθμιση/αντικατάσταση εξοπλισμού
— ακίνητα (απόσβεση, ανακαίνιση)
Στόχος 2: προώθηση της διαμόρφωσης και εφαρμογής της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις εισόδου και άλλες άδειες βραχείας
διαμονής, συμπεριλαμβανομένης της προξενικής συνεργασίας
— επιχειρήσεις - δαπάνες προσωπικού, περιλαμβανομένων των δαπανών εκπαίδευσης
— κόστος συντήρησης και επισκευής
— αναβάθμιση/αντικατάσταση εξοπλισμού
— ακίνητα (απόσβεση, ανακαίνιση)
Στόχος 3: δημιουργία και λειτουργία ασφαλών συστημάτων ΤΠ, της υποδομής επικοινωνίας τους και του εξοπλισμού για τη
στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης, στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης
— επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων SIS, VIS και των νέων συστημάτων που πρόκειται να δημιουργηθούν
— δαπάνες προσωπικού, περιλαμβανομένων των δαπανών εκπαίδευσης
— κόστος συντήρησης και επισκευής
— υποδομή επικοινωνίας και θέματα που αφορούν την ασφάλεια καθώς και την προστασία των δεδομένων
— αναβάθμιση/αντικατάσταση εξοπλισμού
— μίσθωση ασφαλών εγκαταστάσεων και/ή ανακαίνιση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κατάλογος κοινών δεικτών μέτρησης των ειδικών στόχων

α) για τη στήριξη μιας κοινής πολιτικής θεωρήσεων εισόδου για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας, τη διασφάλιση ίσης
μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
i) Αριθμός των δραστηριοτήτων προξενικής συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί με τη βοήθεια του μέσου
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, ο εν λόγω δείκτης αναλύεται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως:
— συνεγκαταστάσεις,
— κοινά κέντρα υποβολής αιτήσεων,
— αντιπροσωπείες,
— άλλοι.
ii) Αριθμός εκπαιδευθέντων υπαλλήλων και αριθμός μαθημάτων επιμόρφωσης σχετικά με πτυχές της κοινής πολιτικής
θεωρήσεων με τη βοήθεια του μέσου
iii) Αριθμός εξειδικευμένων θέσεων σε τρίτες χώρες με την υποστήριξη του μέσου
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, ο εν λόγω δείκτης αναλύεται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως:
— αξιωματικοί-σύνδεσμοι μετανάστευσης,
— άλλοι.
iv) Ποσοστό και αριθμός των προξενείων που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν με τη βοήθεια του μέσου επί του
συνολικού αριθμού προξενείων
β) για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων, μέσω και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ
των κρατών μελών και του Οργανισμού Frontex, για να εξασφαλιστεί, αφενός, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των εξωτερικών
συνόρων, μεταξύ άλλων μέσω της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης, και, αφετέρου, η ομαλή διέλευση των
εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο του Σένγκεν.
i) Αριθμός εκπαιδευθέντων υπαλλήλων και αριθμός μαθημάτων επιμόρφωσης σχετικά με πτυχές της διαχείρισης των
συνόρων με τη βοήθεια του μέσου
ii) Αριθμός υποδομών για τον έλεγχο των συνόρων (έλεγχοι και επιτήρηση) και μέσα που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμί
στηκαν με τη βοήθεια του μέσου
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, ο εν λόγω δείκτης αναλύεται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως:
— υποδομές,
— στόλος (εναέρια, χερσαία, θαλάσσια σύνορα),
— εξοπλισμός,
— άλλα.
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iii) Αριθμός σημείων διέλευσης στα εξωτερικά σύνορα μέσω πυλών ABC με την υποστήριξη του μέσου επί του συνολικού
αριθμού των σημείων διέλευσης συνόρων
iv) Αριθμός των υποδομών επιτήρησης των εθνικών συνόρων που δημιουργήθηκαν/αναπτύχθηκαν περαιτέρω στο πλαίσιο του
Eurosur
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, ο εν λόγω δείκτης αναλύεται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως:
— Εθνικά Κέντρα Συντονισμού,
— Περιφερειακά Κέντρα Συντονισμού,
— Τοπικά Κέντρα Συντονισμού,
— άλλοι τύποι κέντρων συντονισμού.
v) Αριθμός συμβάντων που αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Εικόνα Κατάστασης
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, ο εν λόγω δείκτης αναλύεται περαιτέρω σε υποκατηγορίες όπως:
— παράνομη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που σχετίζονται με τη θέση σε κίνδυνο της ζωής μετανα
στών,
— διασυνοριακό έγκλημα,
— καταστάσεις κρίσης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79
παράγραφοι 2 και 4,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο στόχος της Ένωσης για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα πρέπει να επιτευχθεί,
μεταξύ άλλων, με κοινά μέτρα που δημιουργούν το πλαίσιο μιας πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση, βασι
σμένης στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η οποία είναι δίκαιη έναντι των τρίτων χωρών και των υπηκόων τους.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 2ας Δεκεμβρίου 2009 αναγνώρισε την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία και
συνέπεια κατά τη χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων στο εσωτερικό της Ένωσης, και ως προς το πεδίο εφαρμογής και
ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής, για τη στήριξη των πολιτικών εξελίξεων στον τομέα του ασύλου και της μετανά
στευσης.

(2)

Για να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινής πολιτικής της Ένωσης σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης και στην ενίσχυση
του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με βάση την εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και του
επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει
να θεσπίσει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης («Ταμείο»).

(3)

Το Ταμείο θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη για αυξημένη ευελιξία και απλούστευση, τηρώντας παράλληλα τις
απαιτήσεις ως προς την προβλεψιμότητα και διασφαλίζοντας τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων προκειμένου
να επιτευχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(4)

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων και η ποιότητα των δαπανών θα πρέπει να αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές
λειτουργίας του Ταμείου. Επιπλέον, το Ταμείο θα πρέπει επίσης να λειτουργεί με τρόπο όσο το δυνατόν πιο αποτελε
σματικό και φιλικό προς τον χρήστη.

(5)

Η νέα δομή των δύο πυλώνων της χρηματοδότησης στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να συμβάλλει στην
απλούστευση, στον εξορθολογισμό, στην εξυγίανση και στη διαφάνεια της χρηματοδότησης στον τομέα αυτό. Θα πρέπει
να επιδιώκονται συνέργειες, συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων ταμείων και προγραμμάτων
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να κατανέμονται οι χρηματοδοτικοί πόροι σε κοινούς σκοπούς. Ωστόσο, θα πρέπει να
αποφεύγεται οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων.

(6)

Το Ταμείο θα πρέπει να δημιουργεί ένα ευέλικτο πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν
χρηματοδοτικούς πόρους μέσω των εθνικών τους προγραμμάτων προς στήριξη των τομέων πολιτικής από το παρόν
Ταμείο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις και ανάγκες που αντιμετωπίζουν, και με γνώμονα τους γενικούς και
ειδικούς στόχους του Ταμείου, στο οποίο θα δοθεί η πλέον αποτελεσματική και κατάλληλη χρηματοδοτική στήριξη.

(7)

Το Ταμείο θα πρέπει να εκφράζει την αλληλεγγύη μέσω χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη. Θα πρέπει να
στηρίζει την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την Ένωση στους τομείς στους οποίους η δράση
της Ένωσης έχει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία, ιδίως μέσω του επιμερισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και
του επιμερισμού αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

(1) ΕΕ C 299 της 4.10.2012, σ. 108.
(2) ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 23.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.

20.5.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 150/169

(8)

Ως συμβολή στην επίτευξη του γενικού στόχου του συγκεκριμένου Ταμείου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι τα εθνικά προγράμματά τους περιλαμβάνουν ενέργειες που εξυπηρετούν όλους τους ειδικούς στόχους του παρόντος
κανονισμού και ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ των στόχων εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων αυτών. Στην
ασυνήθιστη περίπτωση που κράτος μέλος επιθυμεί παρέκκλιση από τα ελάχιστα ποσοστά που ορίζει ο παρών κανονισμός,
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει να περιλάβει λεπτομερή αιτιολόγηση στο εθνικό του πρόγραμμα.

(9)

Για να διασφαλιστεί μια ενιαία και υψηλής ποιότητας πολιτική ασύλου και να εφαρμοστούν υψηλότερα πρότυπα διεθνούς
προστασίας, το Ταμείο θα πρέπει να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που συνδέονται με την πολιτική, τη νομοθεσία και τη δημιουργία ικανοτήτων,
δρώντας στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, τους οργανισμούς της Ένωσης και τρίτες χώρες.

(10)

Θα πρέπει να στηριχθούν και να βελτιωθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του
κεκτημένου της Ένωσης σε θέματα ασύλου, ιδίως για την παροχή των κατάλληλων όρων υποδοχής στους εκτοπισμένους
και τους αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, για να διασφαλιστεί ο σωστός καθορισμός του ατομικού
καθεστώτος, σύμφωνα με την οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), να εφαρμόζο
νται δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου και να προωθηθεί η ορθή πρακτική στον τομέα του ασύλου, έτσι
ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των προσώπων που ζητούν διεθνή προστασία και να καταστεί αποτελεσματική η
λειτουργία των συστημάτων ασύλου των κρατών μελών.

(11)

Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρέχει επαρκή στήριξη στις κοινές προσπάθειες των κρατών μελών να
εντοπίζουν, να ανταλλάσσουν και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς
συνεργασίας, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου.

(12)

Το παρόν Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης
για Θέματα Ασύλου («EASO»), που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (2), με στόχο να συντονίζει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα ασύλου, να
στηρίζει τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερη πίεση στα συστήματα ασύλου τους και να συμβάλει στην εφαρμογή του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Η Επιτροπή δύναται να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που προσφέρει ο κανονι
σμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ώστε να αναθέσει στην
EASO την εκτέλεση συγκεκριμένων και ειδικών καθηκόντων, όπως ο συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών σχετικά
με την επανεγκατάσταση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010.

(13)

Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των
κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου σύμφωνα με
τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

(14)

Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη να παρέχουν διεθνή προστασία
και βιώσιμη λύση στο έδαφός τους στους πρόσφυγες και στους εκτοπισμένους που κρίνονται επιλέξιμοι για επανεγκατά
σταση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες («UNHCR»), όπως η εκτίμηση των αναγκών επανεγκατά
στασης και μεταφοράς των εν λόγω προσώπων στο έδαφός τους, με στόχο να τους παρέχουν ένα ασφαλές νομικό
καθεστώς και να προωθούν την αποτελεσματική ένταξή τους.

(15)

Το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη για νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την ευκολότερη πρόσβαση σε διαδικασίες
ασύλου, ειδικότερα θέτοντας ως επίκεντρο τις κυριότερες χώρες διέλευσης όπως προγράμματα προστασίας για ειδικές
ομάδες ή ορισμένες διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.

(16)

Είναι χαρακτηριστικό του Ταμείου ότι θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τις εθελοντικές ενέργειες κατανομής των βαρών
που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών και συνίστανται στη μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
από ένα κράτος μέλος σε άλλο, καθώς και των αιτούντων διεθνή προστασία.

(17)

Οι εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τρίτες χώρες για την εξασφάλιση της σωστής διαχείρισης των εισροών προσώπων
αιτούντων άσυλο ή άλλες μορφές διεθνούς προστασίας αποτελούν βασική συνιστώσα της πολιτικής ασύλου της Ένωσης.
Για να παρέχει πρόσβαση στη διεθνή προστασία και βιώσιμες λύσεις σε όσο το δυνατό πιο έγκαιρο στάδιο, καθώς και
μέσω προγραμμάτων περιφερειακής προστασίας, το Ταμείο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ισχυρή συνιστώσα της Ένωσης
για την επανεγκατάσταση.

(1) Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την
αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή
για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010 για την εφαρμογή του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).
(3) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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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(18)

Για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η διαδικασία ένταξης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, το Ταμείο θα πρέπει να διευκολύνει τη
νόμιμη μετανάστευση στην Ένωση, σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κρατών μελών, και να
προβλέπει την προετοιμασία της διαδικασίας ένταξης ήδη στη χώρα καταγωγής των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι
έρχονται στην Ένωση.

(19)

Για να είναι αποτελεσματικό και να επιτύχει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία, το Ταμείο θα πρέπει να ακολουθεί μια
περισσότερο στοχευμένη προσέγγιση, στηρίζοντας τις συνεπείς στρατηγικές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για την προ
ώθηση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών σε εθνικό, τοπικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση. Οι
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται κυρίως από τοπικές ή περιφερειακές αρχές και μη κρατικούς φορείς, χωρίς
ωστόσο να αποκλείονται οι εθνικές αρχές, ιδίως όταν αυτό επιβάλλεται από την ειδική διοικητική οργάνωση του κράτους
μέλους ή όταν, σε ένα κράτος μέλος, οι δράσεις ένταξης εμπίπτουν στην κοινή αρμοδιότητα του κράτους και της
αποκεντρωμένης διοίκησης. Οι οργανισμοί εφαρμογής θα πρέπει να επιλέγουν από ένα φάσμα διαθέσιμων μέτρων εκείνα
που είναι καταλληλότερα για τις ιδιαίτερες περιστάσεις που αντιμετωπίζουν.

(20)

Η εφαρμογή των δράσεων του Ταμείου θα πρέπει να συνάδει με τις Κοινές Βασικές Αρχές της Ένωσης για την Ένταξη,
όπως καθορίζονται στο Κοινό Πρόγραμμα για την Ένταξη.

(21)

Το πεδίο των μέτρων ένταξης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, με στόχο να
διασφαλιστεί μια συνολική προσέγγιση της ένταξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των ομάδων στόχων.
Όταν τα μέτρα ένταξης συνδυάζονται με μέτρα υποδοχής, οι δράσεις θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να
προβλέπουν και την υπαγωγή σε αυτά των αιτούντων διεθνούς προστασίας.

(22)

Για να διασφαλιστεί η συνοχή της αντιμετώπισης του ζητήματος της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, οι χρηματοδοτούμενες από το παρόν Ταμείο δράσεις θα πρέπει να είναι ειδικές και συμπληρωματικές προς τις
δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ζητηθεί από τις
αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος Ταμείου να δημιουργήσουν μηχανισμούς
συνεργασίας και συντονισμού με τις οριζόμενες από τα κράτη μέλη διαχειριστικές αρχές των παρεμβάσεων του Ευρω
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

(23)

Για πρακτικούς λόγους, ορισμένες δράσεις είναι δυνατόν να αφορούν ομάδα ανθρώπων, η μεταχείριση της οποίας μπορεί
να είναι αποτελεσματικότερη ως σύνολο, χωρίς να εισάγονται διαφορές μεταξύ των μελών της. Ως εκ τούτου, είναι
σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να προνοούν στα εθνικά τους προγράμματα
ότι στις δράσεις ένταξης μπορούν να περιλαμβάνονται άμεσοι συγγενείς των υπηκόων τρίτων χωρών, στον βαθμό που
είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών. Ως άμεσος συγγενής νοείται ο σύζυγος/σύ
ντροφος, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει άμεσους κατιόντες ή ανιόντες οικογενειακούς δεσμούς με τον καλυπτόμενο
από τις δράσεις ένταξης υπήκοο τρίτης χώρας και το οποίο, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ενέπιπτε στο πεδίο
παρέμβασης του Ταμείου.

(24)

Το Ταμείο θα πρέπει να στηρίζει τα κράτη μέλη να χαράσσουν στρατηγικές για την οργάνωση της νόμιμης μετανά
στευσης, τη βελτίωση της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν
γενικά όλες τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τα μέτρα σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης για τους υπηκόους τρίτων
χωρών, περιλαμβανομένων των νομικών πράξεων της Ένωσης. Το Ταμείο θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών καθώς και με
άλλα κράτη μέλη.

(25)

Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει και να διευρύνει τη χρήση των συμπράξεων κινητικότητας ως το κύριο στρατηγικό,
συνολικό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης με τρίτες χώρες. Το Ταμείο θα
πρέπει να στηρίζει δραστηριότητες στο πλαίσιο των συμπράξεων κινητικότητας που υλοποιούνται είτε στην Ένωση είτε σε
τρίτες χώρες και αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών και προτεραιοτήτων της Ένωσης, και ιδίως δράσεις που
διασφαλίζουν τη συνέχεια της χρηματοδότησης που καλύπτει τόσο την Ένωση όσο και τρίτες χώρες.

(26)

Θα πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη και η ενθάρρυνση των προσπαθειών των κρατών μελών να βελτιώσουν τη διαχείριση
του επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών σε όλες τις διαστάσεις του και με στόχο τη συνεχή δίκαιη και αποτελε
σματική εφαρμογή κοινών προτύπων για την επιστροφή, ιδίως όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Το Ταμείο θα πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο στρατηγικών για
την επιστροφή στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιστροφής, καθώς και μέτρα που στηρίζουν την αποτελε
σματική εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες.

(27)

Όσον αφορά την οικειοθελή επιστροφή προσώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιθυμούν να επιστρέψουν μολο
νότι δεν είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν το έδαφος, θα πρέπει να προβλεφθούν κίνητρα γι’ αυτούς, όπως η
προνομιακή μεταχείριση υπό μορφή παροχής αυξημένης βοήθειας επιστροφής. Η οικειοθελής επιστροφή αυτού του
είδους είναι προς το συμφέρον τόσο των επιστρεφόντων όσο και των αρχών σε όρους κόστους-αποτελεσματικότητας.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ευνοούν την οικειοθελή επιστροφή.

(1) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες
και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
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(28)

Ωστόσο, από άποψη πολιτικής, η οικειοθελής και η αναγκαστική επιστροφή αλληλοσυνδέονται και αλληλοενισχύονται
ώστε κατά τη διαχείριση επιστροφής τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενισχύουν τη συμπληρωματικότητα
ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές επιστροφής. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται απομακρύνσεις προκειμένου να
διασφαλιστούν η ακεραιότητα της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συστήματα
μετανάστευσης και ασύλου των κρατών μελών. Έτσι, η δυνατότητα των απομακρύνσεων αποτελεί προϋπόθεση προκει
μένου να εξασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύεται αυτή η πολιτική και να επιβληθεί το κράτος δικαίου, το οποίο είναι από
μόνο του καθοριστικό για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το Ταμείο θα πρέπει,
συνεπώς, να στηρίζει τις δράσεις των κρατών μελών που διευκολύνουν τις απομακρύνσεις σύμφωνα με τους κανόνες που
ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης, ανάλογα με την περίπτωση και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
της αξιοπρέπειας των επιστρεφόντων.

(29)

Είναι ουσιαστικό το εν λόγω Ταμείο να στηρίζει ειδικά μέτρα για όσους επανέρχονται στη χώρα επιστροφής, πρώτον για
να διασφαλιστεί η πραγματική επιστροφή στην πόλη ή την περιοχή καταγωγής τους υπό καλές συνθήκες και, δεύτερον, να
ενισχυθεί ο διατηρήσιμος χαρακτήρας της επανένταξης στην κοινότητά τους.

(30)

Οι συμφωνίες επανεισδοχής της Ένωσης αποτελούν αναπόσπαστη συνιστώσα της πολιτικής επιστροφής της Ένωσης και
κεντρικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, διότι διευκολύνουν την ταχεία επι
στροφή παράνομων μεταναστών. Οι συμφωνίες αυτές είναι σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο του διαλόγου και της
συνεργασίας με τρίτες χώρες καταγωγής και διέλευσης παράνομων μεταναστών και η εφαρμογή τους σε τρίτες χώρες
θα πρέπει να ενισχύεται προς όφελος αποδοτικών στρατηγικών επιστροφής σε εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο της Ένωσης.

(31)

Το Ταμείο θα πρέπει να συμπληρώνει και να ενισχύει τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση
της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (1), εκ των καθηκόντων του οποίου είναι να παρέχει την αναγκαία
στήριξη για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επιστροφής και ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών για την απόκτηση
ταξιδιωτικών εγγράφων και την απομάκρυνση υπηκόων τρίτων χωρών παρανόμως παρόντων στα εδάφη των κρατών μελών
καθώς και να επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα
εξωτερικά σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται επείγουσα ανθρωπιστική
βοήθεια και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα.

(32)

Πέραν της στήριξης στην επιστροφή προσώπων κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό, το Ταμείο θα πρέπει
επίσης να στηρίζει και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης ή την καταστρατήγηση των
ισχυόντων κανόνων νόμιμης μετανάστευσης, διαφυλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των συστημάτων
μετανάστευσης των κρατών μελών.

(33)

Η λειτουργία του Ταμείου θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα δικαιώματα και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις
σχετικές διεθνείς συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της οικείας νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Οι επιλέξιμες δράσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προστασία μεταναστών, προσφύγων και αιτού
ντων άσυλο έχοντας ως γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει, ειδικότερα, να εξασφαλίζουν ότι δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή και παρέχεται ειδική μέριμνα όσον αφορά την ιδιαίτερη κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, ιδίως
για τις γυναίκες, τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλους ανηλίκους που είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο.

(34)

Οι όροι «ευάλωτα πρόσωπα» και «μέλη της οικογενείας» ορίζονται διαφορετικά σε διάφορες πράξεις σχετικές με τον
παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνονται κατά την έννοια της οικείας πράξης λαμβανομένου υπόψη του
πλαισίου στο οποίο χρησιμοποιούνται. Όσον αφορά την επανεγκατάσταση, τα κράτη μέλη τα οποία προβαίνουν σε
επανεγκατάσταση θα πρέπει να έχουν στενή διαβούλευση με την UNCHR σε σχέση με τον όρο «μέλη της οικογενείας»
στις οικείες πρακτικές τους περί επανεγκατάστασης, αλλά και στις διαδικασίες που πραγματικά εφαρμόζουν περί επα
νεγκατάστασης.

(35)

Μέτρα που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες και σε σχέση με τρίτες χώρες, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου,
θα πρέπει να εγκρίνονται σε συνέργεια και σε συνέπεια με άλλες δράσεις εκτός της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τα
μέσα εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης, τόσο γεωγραφικά όσο και θεματικά. Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των εν
λόγω δράσεων, θα πρέπει να επιδιώκεται η απόλυτη συνοχή με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της εξωτερικής
δράσης και της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με την εκάστοτε χώρα ή περιοχή. Τα μέτρα δεν θα πρέπει να
αποσκοπούν στη χρηματοδότηση δράσεων που προσανατολίζονται άμεσα προς την ανάπτυξη και θα πρέπει να συμπλη
ρώνουν, κατά περίπτωση, τη χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται από τα μέσα εξωτερικής βοήθειας. Θα πρέπει να
γίνεται σεβαστή η αρχή της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 35 της ευρωπαϊκής
κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή της επείγουσας βοήθειας είναι
συνεπής και, κατά περίπτωση, συμπληρωματική σε σχέση με την ανθρωπιστική πολιτική της Ένωσης στο πλαίσιο του
σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια.

(36)

Ένα μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου θα πρέπει να κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων κατ’
αναλογία προς την ευθύνη που βαρύνει το κάθε κράτος μέλος στην προσπάθεια του να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004,
σ. 1).
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ροές. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που έχει
συλλέξει η Eurostat δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1) σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, όπως ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται για πρώτη φορά, ο
αριθμός των θετικών αποφάσεων χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, ο αριθμός των προσφύγων
που έχουν επανεγκατασταθεί, ο αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής εκδοθείσα από κράτος
μέλος, ο αριθμός των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδουν οι εθνικές αρχές και ο αριθμός των επιστροφών που έχουν
πραγματοποιηθεί.

(37)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει την κατανομή των βασικών ποσών στα κράτη μέλη. Το βασικό ποσόν
αποτελείται από ένα ελάχιστο ποσόν και ένα ποσόν υπολογιζόμενο βάσει του μέσου όρου της κατανομής του 2011,
2012 και 2013 για κάθε κράτος μέλος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, που συστάθηκε με την απόφαση
αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων
τρίτων χωρών που συστάθηκε με την απόφαση 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (3) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής
που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Οι υπολογι
σμοί έγιναν σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που ορίζονται στην απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ, στην απόφαση
2007/435/ΕΚ και στην απόφαση αριθ. 575/2007/ΕΚ, περί δημιουργίας των Ταμείων, αντίστοιχα. Βάσει των συμπερα
σμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 όπου υπογραμμίζεται ότι «ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στις νησιωτικές κοινωνίες που είναι αντιμέτωπες με δυσανάλογες προκλήσεις μετανάστευσης», είναι σκόπιμο να
αυξηθούν τα ελάχιστα ποσά για την Κύπρο και την Μάλτα.

(38)

Ενώ αρμόζει η διάθεση ποσού σε κάθε κράτος μέλος βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, θα
πρέπει επίσης να χορηγείται ένα μέρος των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου για την εφαρμογή ειδικών δράσεων που
απαιτούν κοινή προσπάθεια μεταξύ των κρατών μελών και παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ένωση και για
την εφαρμογή προγράμματος επανεγκατάστασης της Ένωσης και τη μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα
κράτος μέλος σε άλλο.

(39)

Προς τούτο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσδιορίσει κατάλογο επιλέξιμων ειδικών δράσεων για χρηματοδότηση
από το Ταμείο. Θα πρέπει να διατεθούν συμπληρωματικά ποσά στα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν δέσμευση να τις
υλοποιήσουν.

(40)

Με βάση τη σταδιακή εφαρμογή ενός προγράμματος μετεγκατάστασης της Ένωσης, το Ταμείο θα πρέπει να παρέχει
στοχευμένη ενίσχυση υπό μορφή χρηματοοικονομικών κινήτρων (κατ’ αποκοπή ποσά) για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθί
σταται. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την EASO και στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, θα πρέπει να
παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων επανεγκατάστασης που στηρίζει το Ταμείο.

(41)

Για να έχουν οι προσπάθειες επανεγκατάστασης της Ένωσης μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παροχή προστασίας σε πρόσωπα
χρήζοντα διεθνούς προστασίας και για να μεγιστοποιηθεί η στρατηγική επίπτωση της επανεγκατάστασης με την καλύτερη
στόχευση στα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ανάγκη επανεγκατάστασης, θα πρέπει να καθορίζονται σε
επίπεδο Ένωσης κοινές προτεραιότητες επανεγκατάστασης. Οι εν λόγω κοινές προτεραιότητες θα πρέπει να τροποποι
ούνται μόνον εάν υπάρχει σαφής αιτιολόγηση προς τον σκοπό αυτό ή με γνώμονα τις συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες βάσει των γενικών κατηγοριών που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(42)

Λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης τους, ορισμένες κατηγορίες προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας θα πρέπει
να περιλαμβάνονται πάντοτε στις κοινές προτεραιότητες επανεγκατάστασης της Ένωσης.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών
για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως
στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).
(2) Απόφαση αριθ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών», και με την κατάργηση της απόφασης 2004/904/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 1).
(3) Απόφαση 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (ΕΕ
L 168 της 28.6.2007, σ. 18).
(4) Απόφαση αριθ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επιστροφής για την περίοδο 2008 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μετανα
στευτικών ροών» (ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 45).
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(43)

Λαμβανομένων υπόψη των αναγκών επανεγκατάστασης που ορίζονται στις κοινές προτεραιότητες της Ένωσης σε αυτόν
τον τομέα, είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν πρόσθετα χρηματοοικονομικά κίνητρα επανεγκατάστασης προσώπων
σε σχέση με τις ειδικές γεωγραφικές περιοχές και εθνικότητες καθώς και τις ειδικές κατηγορίες προσώπων που θα
επανεγκατασταθούν, όταν η επανεγκατάσταση κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη λύση για τις ειδικές ανάγκες τους.

(44)

Για να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως αυτών
που πλήττονται περισσότερο από εισροές αιτούντων άσυλο, θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ένας παρόμοιος μηχανισμός
που θα βασίζεται σε χρηματοοικονομικά κίνητρα για τη μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος
σε άλλο. Ο μηχανισμός αναμένεται να μειώσει την πίεση επί των κρατών μελών που δέχονται μεγαλύτερους αριθμούς
αιτούντων άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, είτε σε απόλυτους αριθμούς είτε ποσοστιαίως.

(45)

Η στήριξη που παρέχει το Ταμείο θα είναι αποτελεσματικότερη και θα δημιουργεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, εάν ο
παρών κανονισμός καθορίζει ένα περιορισμένο αριθμό υποχρεωτικών στόχων τους οποίους θα πρέπει να επιδιώκουν τα
προγράμματα που καταρτίζει κάθε κράτος μέλος, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις και οι ανάγκες που
αντιμετωπίζει.

(46)

Είναι σημαντικό, για λόγους μεγαλύτερης αλληλεγγύης, να χορηγεί το Ταμείο, κατά περίπτωση, σε συντονισμό και
συνέργεια με την ανθρωπιστική βοήθεια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσθετη στήριξη για την αντιμετώπιση
έκτακτων καταστάσεων ισχυρής μεταναστευτικής πίεσης στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, ή σε περίπτωση μαζικής
συρροής εκτοπισμένων, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου (1), μέσω της χορήγησης επείγουσας
βοήθειας. Η επείγουσα βοήθεια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στήριξη προς ειδικά προγράμματα εισδοχής για
ανθρωπιστικούς λόγους, αποσκοπούντα στην παροχή προσωρινής διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους σε περίπτωση
επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης σε τρίτες χώρες. Εντούτοις, αυτά τα άλλα προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς
λόγους δεν θα πρέπει να θίγουν ούτε να υπονομεύουν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης το οποίο έχει
εξαρχής σαφή σκοπό του την παροχή μόνιμης λύσης σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας και μεταφέρονται
στην Ένωση από τρίτες χώρες. Προς τούτο, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να δικαιούνται πρόσθετα κατ’ αποκοπήν ποσά
για πρόσωπα στα οποία χορηγείται προσωρινή διαμονή στο έδαφος κράτους μέλους στο πλαίσιο αυτών των άλλων
προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους.

(47)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Μετανάστευσης που ιδρύθηκε με την απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου (2), σύμφωνα με τους στόχους και τα
καθήκοντά τους.

(48)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 2008/381/ΕΚ προκειμένου να εναρμονισθούν οι διαδικασίες και να
διευκολυνθεί η παροχή κατάλληλης και έγκαιρης οικονομικής στήριξης προς τα εθνικά σημεία επαφής που αναφέρονται
στην εν λόγω οδηγία.

(49)

Λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό των παρεχόμενων οικονομικών κινήτρων στα κράτη μέλη για επανεγκατάσταση και/ή
μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο υπό μορφή κατ’ αποκοπήν ποσών, και επειδή
αυτά αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος των πραγματικών δαπανών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ορισμένες
εξαιρέσεις από τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών.

(50)

Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα κατ’ αποκοπή ποσά για την
επανεγκατάσταση και τη μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο και τον καθορισμό
ειδικών δράσεων και των κοινών προτεραιοτήτων της Ένωσης σε θέματα επανεγκατάστασης, θα πρέπει να ανατεθεί στην
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ). Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις κατά τις προπαρα
σκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και σύνταξη των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των συναφών εγγράφων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(51)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου και της προετοιμασίας των κατ’ εξουσιο
δότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη.

(52)

Προκειμένου να διασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(1) Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε
περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και
την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων (ΕΕ L 212 της 7.8.2001, σ. 12).
(2) Απόφαση 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2008, περί δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΕ L 131
της 21.5.2008, σ. 7).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
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(53)

Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η
παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους
χωριστά. Επειδή η Ένωση βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τα κράτη μέλη για να παρέχει ένα πλαίσιο εκδήλωσης της
αλληλεγγύης της Ένωσης στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό
χρηματοδοτική στήριξη συμβάλλει κυρίως στην ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών ικανοτήτων σε αυτόν τον τομέα.

(54)

Είναι αναγκαία η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης από την Ένωση με την κινητοποίηση, τη συγκέ
ντρωση και τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων.

(55)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του Ταμείου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), χρησιμοποιώντας κοινούς δείκτες για την αξιολόγηση των αποτελε
σμάτων και των επιπτώσεων. Οι δείκτες αυτοί, συμπεριλαμβανομένων σχετικών βασικών σεναρίων, θα πρέπει να παρέχουν
την ελάχιστη βάση για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Ταμείου.

(56)

Για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του παρόντος Ταμείου, θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί δείκτες σε σχέση με κάθε
ειδικό στόχο. Οι κοινοί δείκτες δεν θα πρέπει να θίγουν τον προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα της εφαρμογής
σχετικών δράσεων όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(57)

Για τον σκοπό της διαχείρισης και εφαρμογής του, το Ταμείο θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συνεκτικού πλαισίου
αποτελούμενου από τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (2). Για τους σκοπούς του Ταμείου, η σύμπραξη που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014,
θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και κοινωνικούς εταίρους. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει
να είναι υπεύθυνο να καθορίζει τη σύνθεση της σύμπραξης και τις πρακτικές λεπτομέρειες της υλοποίησής της.

(58)

Εφόσον ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι στο να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών και στην εφαρμογή, ενίσχυση και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, της επικουρικής προστασίας και προ
σωρινής προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη,
μπορεί όμως να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή
της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη του στόχου αυτού.

(59)

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 8 και 10 ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση στο σύνολο των
δραστηριοτήτων του τις αρχές της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

(60)

Οι αποφάσεις αριθ. 573/2007/ΕΚ, αριθ. 575/2007/ΕΚ και 2007/435/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν, με την επιφύλαξη
των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(61)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, όσον
αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, και με την
επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω Πρωτοκόλλου, τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποίησαν την επιθυμία τους να
μετάσχουν στην έκδοση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(62)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και
στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται
στην εφαρμογή του.

(63)

Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμισθεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
1311/2013 του Συμβουλίου (3). Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοσθεί ο παρών κανονισμός από την 1η
Ιανουαρίου 2014,

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό
γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (βλέπε σελίδα 112 της παρούσας Επίσημης
Εφημερίδας).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση, στο
πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων και την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(βλέπε σελίδα 93 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
(3) Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονο
μικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Στόχος και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης («Ταμείο») για την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
2.

Ο παρών κανονισμός ορίζει:

α) τους στόχους της χρηματοδοτικής στήριξης και τις επιλέξιμες δράσεις·
β) το γενικό πλαίσιο για την υλοποίηση των επιλέξιμων δράσεων·
γ) τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και την κατανομή τους·
δ) τις αρχές και τον μηχανισμό καθορισμού κοινών προτεραιοτήτων της Ένωσης σε θέματα επανεγκατάστασης, και
ε) την παρεχόμενη χρηματοδοτική στήριξη για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.
3.
Ο παρών κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014, με την
επιφύλαξη του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «επανεγκατάσταση»: η διαδικασία με την οποία, κατόπιν αιτήσεως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
(«UNHCR») βάσει της ανάγκης διεθνούς προστασίας ενός προσώπου, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μεταφέρονται από μια τρίτη
χώρα και εγκαθίστανται σε ένα κράτος μέλος όπου επιτρέπεται η διαμονή τους με ένα από τα ακόλουθα καθεστώτα:
i) «καθεστώς πρόσφυγα» κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ,
ii) καθεστώς επικουρικής προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ, ή
iii) οποιαδήποτε άλλα καθεστώτα που παρέχουν παρόμοια δικαιώματα και οφέλη δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας και της
νομοθεσίας της Ένωσης όπως τα καθεστώτα που αναφέρονται στα σημεία i) και ii)·
β) «άλλα προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους»: ad hoc διαδικασία με την οποία ένα κράτος μέλος εισδέχεται
έναν αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών προκειμένου να παραμείνουν στο έδαφός του για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα με
στόχο την προστασία τους από επείγουσες ανθρωπιστικές κρίσεις προκληθείσες από γεγονότα όπως πολιτικές εξελίξεις ή
συγκρούσεις·
γ) «διεθνής προστασία»: το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας
2011/95/ΕΕ·
δ) «επιστροφή»: η διαδικασία επιστροφής υπηκόου τρίτης χώρας —είτε με οικειοθελή συμμόρφωσή του προς την υποχρέωση
επιστροφής είτε αναγκαστικά— όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·
ε) «υπήκοος τρίτης χώρας»: πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.
Η αναφορά σε υπηκόους τρίτων χωρών νοείται ως περιλαμβάνουσα τους απάτριδες και τα πρόσωπα απροσδιόριστης
εθνικότητας·
στ) «απομάκρυνση»: σημαίνει η εκτέλεση της υποχρέωσης επιστροφής, και συγκεκριμένα η φυσική μεταφορά εκτός του κράτους
μέλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·
ζ) «οικειοθελής αναχώρηση»: σημαίνει η τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσμίας που ορίζεται για τον σκοπό
αυτόν στην απόφαση επιστροφής - όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·
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η) «ασυνόδευτος ανήλικος»: ο υπήκοος τρίτης χώρας κάτω των 18 ετών, που αφικνείται ή αφίχθη στο έδαφος των κρατών
μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν σύμφωνα με το νόμο ή την εθνική πρακτική του συγκε
κριμένου κράτους μέλους, και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του· επίσης, ο ανήλικος που
εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στο έδαφος των κρατών μελών·
θ) «ευάλωτο πρόσωπο»: ο υπήκοος τρίτης χώρας που εμπίπτει στον ορισμό δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης για το
στηριζόμενο τομέα δράσης πολιτικής στο πλαίσιο του Ταμείου·
ι)

«μέλος της οικογενείας»: ο υπήκοος τρίτης χώρας που εμπίπτει στον ορισμό βάσει της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης για
το στηριζόμενο τομέα δράσης πολιτικής στο πλαίσιο του εν λόγω Ταμείου·

ια) «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»: η κατάσταση η οποία είναι αποτέλεσμα:
i) σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, που χαρακτηρίζεται από μαζική και δυσανάλογα
μεγάλη συρροή υπηκόων τρίτων χωρών η οποία δημιουργεί μεγάλες και έκτακτες ανάγκες για την υποδοχή τους και για
εγκαταστάσεις κράτησης, συστήματα και διαδικασίες ασύλου,
ii) της εφαρμογής προσωρινών μηχανισμών προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ, ή
iii) σοβαρής μεταναστευτικής πίεσης σε τρίτες χώρες στις οποίες καταφεύγουν οι πρόσφυγες εξαιτίας γεγονότων σχετικών με
πολιτικές εξελίξεις ή συγκρούσεις.
Άρθρο 3
Στόχοι
1.
Γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην
εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής
προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνο
νται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου του, το Ταμείο συνεισφέρει στους ακόλουθους κοινούς ειδικούς στόχους:

α) την ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της
εξωτερικής του διάστασης·
β) στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές τους ανάγκες όπως οι
ανάγκες της αγοράς εργασίας, με παράλληλη διασφάλιση της ακεραιότητας των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών
μελών, και προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών·
γ) την ανάπτυξη στα κράτη μέλη, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, δίκαιων και αποτελε
σματικών στρατηγικών επιστροφής, με έμφαση στον διατηρήσιμο χαρακτήρα της επιστροφής και την αποτελεσματική επα
νεισδοχή στις χώρες καταγωγής και διέλευσης·
δ) τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται
περισσότερο από τις εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.
Η επίτευξη των ειδικών στόχων του παρόντος Ταμείου αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 (ΕΕ) αριθ.
514/2014, με τη χρήση κοινών δεικτών, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, και ειδικών ανά
πρόγραμμα δεικτών που περιλαμβάνονται στα εθνικά προγράμματα.
3.
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι πλήρως συνεπή
σε σχέση με τα μέτρα που υποστηρίζονται μέσω των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης, και με τις αρχές και τους
γενικούς στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
4.
Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπόκειται στους στόχους και
τις αρχές της εξωτερικής δράσης και της ανθρωπιστικής πολιτικής της Ένωσης. Η συνοχή με τα μέτρα που χρηματοδοτούνται
από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης διασφαλίζεται με βάση το άρθρο 24.
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Άρθρο 4
Εταιρική σχέση
Για τους σκοπούς του Ταμείου, η εταιρική σχέση που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014
περιλαμβάνει σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και κοινωνικούς εταίρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο 5
Συστήματα υποδοχής και ασύλου
1.
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος
κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονι
σμού, το Ταμείο στηρίζει δράσεις που εστιάζουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών:
α) εκείνων που απολαύουν καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας
2011/95/ΕΕ·
β) εκείνων που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης μιας από τις προαναφερόμενες στο στοιχείο α) μορφές προστασίας και δεν
τους έχει ακόμη ανακοινωθεί η τελική απόφαση·
γ) εκείνων που απολαύουν προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ·
δ) εκείνων που επανεγκαθίστανται ή έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί από κράτος μέλος.
Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις υποδοχής και τις διαδικασίες ασύλου, το Ταμείο στηρίζει ειδικότερα τις ακόλουθες δράσεις που
εστιάζουν στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου:
α) παροχή υλικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στα σύνορα, εκπαίδευσης, κατάρτισης, υπηρεσιών στήριξης,
υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής φροντίδας·
β) παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως μετάφραση και διερμηνεία, εκπαίδευση, κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της
γλωσσικής κατάρτισης, και άλλων πρωτοβουλιών σε σχέση με το καθεστώς του ενδιαφερόμενου προσώπου·
γ) σύσταση και βελτίωση διοικητικών δομών, συστημάτων και της επιμόρφωσης του προσωπικού και των αρμοδίων αρχών,
προκειμένου να διασφαλισθεί αποτελεσματική και εύκολη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου για τους αιτούντες άσυλο,
καθώς επίσης αποτελεσματικές και ποιοτικές διαδικασίες ασύλου, ιδίως προς στήριξη των εξελίξεων στο ενωσιακό κεκτημένο,
εφόσον απαιτείται·
δ) η παροχή κοινωνικής συνδρομής, ενημέρωσης ή βοήθειας σε σχέση με τις διοικητικές και/ή δικαστικές διατυπώσεις, και
πληροφοριών ή συμβουλών για την ενδεχόμενη έκβαση της διαδικασίας ασύλου, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως οι
διαδικασίες επιστροφής·
ε) η παροχή νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης·
στ) προσδιορισμός των ευάλωτων ομάδων και ειδική στήριξη στα ευάλωτα πρόσωπα, ιδίως σύμφωνα με τα στοιχεία α) έως ε)·
ζ) κατάστρωση, ανάπτυξη και βελτίωση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης.
Όταν κρίνεται σκόπιμο και προβλέπεται σε εθνικό πρόγραμμα κράτους μέλους, το Ταμείο μπορεί επίσης να στηρίξει μέτρα
ένταξης, όπως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 1 σε σχέση με την υποδοχή των προσώπων που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
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2.
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και σύμφωνα με
τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19, όσον αφορά τις υποδομές στέγασης και τα
συστήματα υποδοχής, το Ταμείο στηρίζει, ειδικότερα τις ακόλουθες δράσεις:
α) η βελτίωση και διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών στέγασης·
β) η ενίσχυση και βελτίωση των διοικητικών δομών και συστημάτων·
γ) ενημέρωση προς τις τοπικές κοινότητες·
δ) η κατάρτιση μελών του προσωπικού των αρχών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών που θα έχουν σχέσεις με τα
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο πλαίσιο της υποδοχής τους·
ε) η δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη νέων υποδομών καταλύματος και υπηρεσιών στέγασης, καθώς και διοικητικών δομών
και συστημάτων, ιδίως για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αναγκών των κρατών μελών, εφόσον απαιτείται.
3.
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και δ) και
σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που ορίζονται στο άρθρο 19, το Ταμείο στηρίζει επιπλέον δράσεις
παρόμοιες με τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον αφορούν πρόσωπα προσωρινώς διαμένοντα:
— σε κέντρα προσωρινής διαμονής και υποδοχής προσφύγων, ιδίως για τη στήριξη των επιχειρήσεων επανεγκατάστασης, σε
συνεργασία με την UNHCR, ή
— στο έδαφος κράτους μέλους στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Άρθρο 6
Ικανότητα των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις οικείες πολιτικές και
διαδικασίες ασύλου
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του παρόντος
κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος
κανονισμού, όσον αφορά δράσεις σχετικά με την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να αναπτύσσουν, να παρακολου
θούν και να αξιολογούν τις οικείες πολιτικές και διαδικασίες ασύλου, το Ταμείο στηρίζει, ειδικότερα, τις ακόλουθες δράσεις:
α) δράσεις που βελτιώνουν την ικανότητα των κρατών μελών —μεταξύ άλλων σε σχέση με τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποί
ησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων που συνεστήθη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (1)— να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαδίδουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και
στατιστικά στοιχεία για τις διαδικασίες ασύλου, τις ικανότητες υποδοχής, την επανεγκατάσταση και τη μεταφορά αιτούντων
και/ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο·
β) δράσεις που βελτιώνουν την ικανότητα των κρατών μελών να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαδίδουν πληροφορίες για τη
χώρα καταγωγής·
γ) δράσεις που συμβάλλουν άμεσα στην αξιολόγηση των πολιτικών ασύλου, όπως οι εθνικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι μελέτες
σε ομάδες στόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επίσης η ανάπτυξη δεικτών και η συγκριτική ανάλυση.
Άρθρο 7
Επανεγκατάσταση και μεταφορά αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλων ειδικών προγραμμάτων
εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους
1.
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και δ) του
παρόντος κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος
κανονισμού, το Ταμείο στηρίζει ειδικότερα, τις ακόλουθες δράσεις σε σχέση με την επανεγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών που
επανεγκαθίσταται ή έχει επανεγκατασταθεί σε κράτος μέλος και άλλα προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους:
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
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α) η θέσπιση και ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης και στρατηγικών και άλλων προγραμμάτων εισδοχής για
ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης αναγκών, της βελτίωσης δεικτών και της αξιολόγησης·
β) η δημιουργία κατάλληλης υποδομής και υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής υλοποίησης
δράσεων επανεγκατάστασης και δράσεων σχετικών με άλλα προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπερι
λαμβανομένης της γλωσσικής συνδρομής·
γ) η δημιουργία μηχανισμών, συστημάτων και κατάρτιση του προσωπικού για τη διεξαγωγή αποστολών σε τρίτες χώρες και/ή
σε άλλα κράτη μέλη, για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων, ιατρικών εξετάσεων και ελέγχων ασφαλείας·
δ) η εκτίμηση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δυνητικών περιπτώσεων επανεγκατάστασης, και/ή περιπτώσεων άλλης
εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως η διενέργεια αποστολών στην τρίτη χώρα, συνεντεύξεων, ιατρικών εξετάσεων και
ελέγχων ασφαλείας·
ε) υγειονομική εξέταση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πριν από την αναχώρηση, παροχή υλικού πριν από την αναχώρηση,
παροχή πληροφοριών πριν από την αναχώρηση και μέτρα ένταξης, ρύθμιση των λεπτομερειών του ταξιδιού, συμπεριλαμ
βανομένης της παροχής υπηρεσιών ιατρικής συνοδείας·
στ) ενημέρωση και βοήθεια κατά ή αμέσως μετά την άφιξη, μεταξύ άλλων και με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας·
ζ) ενέργειες για την επανένωση οικογενειών ανθρώπων που πρόκειται να επανεγκατασταθούν σε άλλο κράτος μέλος·
η) ενίσχυση της υποδομής και των υπηρεσιών που αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο στις χώρες που έχουν οριστεί για
την εφαρμογή των περιφερειακών προγραμμάτων προστασίας·
θ) δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την ένταξη, την αυτονομία και την αυτάρκεια των επανεγκατεστημένων προσφύγων σε
μακροπρόθεσμη βάση.
2.
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) του παρόντος
κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού,
το Ταμείο στηρίζει επίσης δράσεις παρόμοιες με τις απαριθμούμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον κρίνεται
σκόπιμο βάσει των εξελίξεων πολιτικής εντός της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου ή εφόσον το εθνικό πρόγραμμα κράτους
μέλους το προβλέπει, σε σχέση με τη μεταφορά αιτούντων και/ή δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Οι πράξεις αυτές πραγμα
τοποιούνται με τη συγκατάθεσή τους από κράτος μέλος που τους χορήγησε διεθνή προστασία ή είναι υπεύθυνο για την εξέταση
της αίτησής τους προς άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στο οποίο θα τους χορηγηθεί ισοδύναμη προστασία ή στο οποίο θα
εξετασθεί η αίτησή τους για παροχή διεθνούς προστασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Άρθρο 8
Μετανάστευση και μέτρα πριν από την αναχώρηση
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού,
συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής, όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014,
και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού, το Ταμείο
στηρίζει δράσεις που πραγματοποιούνται σε τρίτη χώρα και εστιάζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι συμμορφώνονται
με τα ειδικά μέτρα και/ή τους όρους πριν την αναχώρηση που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με τη νομοθεσία
της Ένωσης κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφορούν την ικανότητα ένταξης στην κοινωνία ενός
κράτους μέλους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο στηρίζει ειδικότερα τις ακόλουθες δράσεις:
α) μέτρα ενημέρωσης και εκστρατείες ευαισθητοποίησης, και προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου, μεταξύ άλλων και μέσω
φιλικών προς τον χρήστη τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών και διαδικτυακών τόπων·
β) αξιολόγηση δεξιοτήτων και τίτλων καθώς και βελτίωση της διαφάνειας και συγκρισιμότητας μεταξύ των δεξιοτήτων και τίτλων
μιας τρίτης χώρας και των κρατών μελών·
γ) κατάρτιση για ενίσχυση της απασχολησιμότητας στα κράτη μέλη·
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δ) περιεκτικά μαθήματα γλώσσας και αγωγής του πολίτη·
ε) παροχή στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων για οικογενειακή επανένωση κατά την έννοια της οδηγίας 2003/86/ΕΚ
του Συμβουλίου (1).
Άρθρο 9
Μέτρα ένταξης
1.
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος
κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
514/2014 και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονι
σμού, το Ταμείο στηρίζει δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεκτικών στρατηγικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών σε τοπικό και/ή περιφερειακό επίπεδο. Υπό το πρίσμα αυτό, το Ταμείο στηρίζει ειδικότερα
τις ακόλουθες δράσεις που εστιάζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος ή, ανάλογα με
την περίπτωση, βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης νόμιμης κατοικίας σε ένα κράτος μέλος:
α) καθορισμό και χάραξη στρατηγικών ένταξης, με τη συμμετοχή τοπικών ή περιφερειακών φορέων, κατά περίπτωσιν, που
περιλαμβάνουν την ανάλυση αναγκών, τη βελτίωση δεικτών ένταξης και αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των συμμετο
χικών αξιολογήσεων, προκειμένου να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές·
β) παροχή συμβουλών και βοήθειας σε τομείς όπως η στέγαση, τα μέσα διαβίωσης, η διοικητική και νομική καθοδήγηση, η
υγεία, η ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα, η φροντίδα παιδιών και η οικογενειακή επανένωση·
γ) δράσεις που παρουσιάζουν τους υπηκόους τρίτων χωρών στην κοινωνία υποδοχής και δράσεις που τους επιτρέπουν να
προσαρμοστούν σε αυτήν, να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να συμμετέχουν στην κοινωνική και
πολιτιστική ζωή και να συμμερίζονται τις κατοχυρωμένες αξίες στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·
δ) μέτρα που εστιάζονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης και προπαρασκευα
στικών ενεργειών που διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας·
ε) δράσεις που αποσκοπούν στην προσωπική ενδυνάμωση και επιτρέπουν στους υπηκόους τρίτων χωρών να καλύπτουν τις
ανάγκες τους·
στ) δράσεις που ενθαρρύνουν τις επωφελείς επαφές και τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και της
κοινωνίας υποδοχής και δράσεις που προάγουν την αποδοχή από την κοινωνία υποδοχής, και με τη συμμετοχή των μέσων
μαζικής ενημέρωσης·
ζ) δράσεις που προωθούν τόσο την ισότητα πρόσβασης όσο και την ισότητα αποτελεσμάτων σε σχέση με τις επαφές υπηκόων
τρίτων χωρών με δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της προσαρμογής αυτών των υπηρεσιών για να
συνδιαλέγονται με υπηκόους τρίτων χωρών·
η) δημιουργία ικανοτήτων των δικαιούχων, όπως ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, μεταξύ
άλλων μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και της δημιουργίας δικτύων.
2.
Οι δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη, σε κάθε περίπτωση εφόσον είναι αναγκαία, τις ειδικές
ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, προ
σώπων που έχουν επανεγκατασταθεί ή μεταφερθεί, και, ιδίως, των ευάλωτων προσώπων.
3.
Τα εθνικά προγράμματα είναι δυνατόν να επιτρέψουν την ένταξη σε δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 άμεσους
συγγενείς προσώπων καλυπτομένων από την ομάδα-στόχο η οποία μνημονεύεται στην εν λόγω παράγραφο, στον βαθμό που
απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αυτών.
4.
Για τον σκοπό του προγραμματισμού και της υλοποίησης δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, η εταιρική σχέση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 περιλαμβάνει τις αρχές που
ορίζονται από τα κράτη μέλη για τον σκοπό της διαχείρισης των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Άρθρο 10
Πρακτική συνεργασία και μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος
κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος
κανονισμού, το Ταμείο στηρίζει δράσεις που εστιάζουν σε μία ή περισσότερες από τα ακόλουθα:
(1) Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της
3.10.2003, σ. 12).
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α) ανάπτυξη στρατηγικών που προωθούν τη νόμιμη μετανάστευση, με στόχο να διευκολύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή
ευέλικτων διαδικασιών αποδοχής·
β) στήριξη της συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών και γραφείων ευρέσεως εργασίας, υπηρεσιών απασχόλησης και υπηρεσιών
μετανάστευσης των κρατών μελών, καθώς και στήριξη των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης
για τη μετανάστευση, με διαδικασίες διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς και συμβουλές εμπειρογνωμόνων ή ανταλλαγές
πληροφοριών για προσεγγίσεις που εστιάζονται σε συγκεκριμένες εθνικότητες ή κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών σε σχέση
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας·
γ) ενίσχυση της ικανότητας κρατών μελών να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις
στρατηγικές, τις πολιτικές τους και τα μέτρα για τη μετανάστευση στα διάφορα επίπεδα και τις διοικητικές υπηρεσίες,
και ιδίως τη βελτίωση της ικανότητάς τους να συλλέγουν, να αναλύουν και να διαδίδουν λεπτομερή και συστηματικά
δεδομένα και στατιστικές για τις διαδικασίες μετανάστευσης και τις μεταναστευτικές ροές, τις άδειες διαμονής και την
ανάπτυξη μέσων παρακολούθησης, συστημάτων αξιολόγησης, δεικτών και συγκριτικής ανάλυσης για τη μέτρηση των
αποτελεσμάτων αυτών των στρατηγικών·
δ) κατάρτιση των δικαιούχων, όπως ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, και του προσωπικού
παροχής δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προώθηση της ανταλλα
γής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, της συνεργασίας και της δημιουργίας δικτύων και διαπολιτισμικών ικανοτήτων,
καθώς και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών·
ε) οικοδόμηση βιώσιμων οργανωτικών δομών για την ένταξη και τη διαχείριση της πολυμορφίας, ιδίως μέσω της συνεργασίας
μεταξύ διαφόρων φορέων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους των εθνικών διοικήσεων σε διάφορα επίπεδα να
συλλέγουν γρήγορα πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες περιοχές και, εφόσον είναι
εφικτό, να συγκεντρώνουν πόρους μεταξύ αρμόδιων αρχών καθώς και μεταξύ κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανι
σμών για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών σε υπηκόους τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων μέσω υπηρεσιών μιας
στάσης (κέντρα συντονισμένης στήριξης της ένταξης)·
στ) τη συμβολή σε μια δυναμική αμφίδρομη διεργασία αμοιβαίας επικοινωνίας, που διέπει τις στρατηγικές ένταξης σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών συνεννόησης με υπηκόους τρίτων χωρών, της ανταλλαγής πληρο
φοριών μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων και των μηχανισμών διαπολιτισμικού και θρησκευτικού διαλόγου μεταξύ κοινοτήτων
υπηκόων τρίτων χωρών, μεταξύ αυτών των κοινοτήτων και της κοινωνίας υποδοχής, και/ή μεταξύ αυτών των κοινοτήτων και
των αρμόδιων αρχών διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων·
ζ) δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, με
έμφαση, μεταξύ άλλων, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στρατηγικών και την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών
δράσεων, μεταξύ άλλων με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών μελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Άρθρο 11
Μέτρα που συνοδεύουν τις διαδικασίες επιστροφής
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος
κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος
κανονισμού, όσον αφορά μέτρα που συνοδεύουν τις διαδικασίες επιστροφής, το Ταμείο εστιάζει σε μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών:
α) υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν ακόμη λάβει τελική αρνητική απόφαση σε σχέση με την αίτησή τους για παραμονή,
νόμιμη διανομή και/ή διεθνή προστασία που προβλέπεται γι’ αυτούς σε ένα κράτος μέλος και μπορούν να επιλέξουν να
κάνουν χρήση της δυνατότητας οικειοθελούς επιστροφής·
β) υπηκόων τρίτων χωρών που απολαύουν δικαιώματος παραμονής, νόμιμης διαμονής και/ή διεθνούς προστασίας κατά την
έννοια της οδηγίας 2011/95/ΕΕ ή προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ σε ένα κράτος μέλος,
και οι οποίοι έχουν επιλέξει να κάνουν χρήση της δυνατότητας οικειοθελούς επιστροφής·
γ) υπηκόων τρίτων χωρών παρόντων σε κράτος μέλος οι οποίοι δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής σε
κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών, και των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με
το άρθρο 9 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ.
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Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο στηρίζει ειδικότερα τις ακόλουθες δράσεις που εστιάζονται στις κατηγορίες προσώπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο:
α) κατάστρωση, ανάπτυξη και βελτίωση εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης·
β) παροχή κοινωνικής μέριμνας, ενημέρωσης ή βοήθειας για διοικητικές και/ή δικαστικές διατυπώσεις και παροχή πληροφοριών
ή συμβουλών·
γ) παροχή νομικής και γλωσσικής συνδρομής·
δ) ειδική βοήθεια για ευάλωτα πρόσωπα·
ε) δημιουργία και βελτίωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·
στ) εγκατάσταση, διαβίωση και βελτίωση των υποδομών, υπηρεσιών και συνθηκών στέγασης, υποδοχής ή κράτησης·
ζ) δημιουργία διοικητικών δομών και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών·
η) παροχή κατάρτισης στο προσωπικό για την εξασφάλιση ομαλών και αποτελεσματικών διαδικασιών επιστροφής, καθώς και της
διαχείρισης και εφαρμογής τους.
Άρθρο 12
Μέτρα επιστροφής
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος
κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος
κανονισμού, όσον αφορά τα μέτρα επιστροφής, το Ταμείο στηρίζει τις δράσεις οι οποίες εστιάζονται στα πρόσωπα που
αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο στηρίζει ειδικότερα τις ακόλουθες δράσεις:
α) μέτρα που απαιτούνται για την προετοιμασία επιχειρήσεων επιστροφής, όπως τα μέτρα που οδηγούν στην αναγνώριση
στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων και τον εντοπισμό μελών της οικογενείας·
β) συνεργασία με τις προξενικές αρχές και τις υπηρεσίες μετανάστευσης τρίτων χωρών με σκοπό την απόκτηση ταξιδιωτικών
εγγράφων, τη διευκόλυνση του επαναπατρισμού και την εξασφάλιση της επανεισδοχής·
γ) επικουρούμενα μέτρα οικειοθελούς επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών εξετάσεων και συνδρομής, ρύθμισης των
λεπτομερειών του ταξιδιού, χρηματικής συνδρομής, της παροχής συμβουλών και συνδρομής πριν και μετά την επιστροφή·
δ) επιχειρήσεις απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων, σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο ενωσιακό
δίκαιο, πλην του καταναγκαστικού εξοπλισμού·
ε) μέτρα για την κίνηση της διαδικασίας επανένταξης για την προσωπική ανάπτυξη του επιστρέφοντος, όπως η παροχή κινήτρων
σε μετρητά, κατάρτιση, εξεύρεση εργασίας και βοήθειας στην εργασία και στήριξη για την έναρξη οικονομικών δραστηριο
τήτων·
στ) διευκολύνσεις και υπηρεσίες σε τρίτες χώρες που διασφαλίζουν την κατάλληλη προσωρινή στέγαση και υποδοχή κατά την
άφιξη·
ζ) ειδική βοήθεια για ευάλωτα πρόσωπα.
Άρθρο 13
Πρακτική συνεργασία και μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων
Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος
κανονισμού, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα του διαλόγου πολιτικής όπως προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 514/2014, και σύμφωνα με τους στόχους των εθνικών προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος
κανονισμού, όσον αφορά την πρακτική συνεργασία και τα μέτρα δημιουργίας ικανοτήτων, το Ταμείο στηρίζει ειδικότερα τις
ακόλουθες δράσεις:
α) δράσεις για την προώθηση, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφο
ριών μεταξύ των υπηρεσιών επιστροφής και άλλων αρχών των κρατών μελών που συμμετέχουν στην επιστροφή, καθώς και σε
συνεργασία με τις προξενικές αρχές και τις μεταναστευτικές υπηρεσίες τρίτων χωρών και για κοινές επιχειρήσεις επιστροφής·
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β) δράσεις για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών και των υπηρεσιών επιστροφής των κρατών μελών, περιλαμ
βανομένων μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων τρίτων χωρών να ασκούν δραστηριότητες επανεισδοχής
και επανένταξης, ιδίως στο πλαίσιο συμφωνιών επανεισδοχής·
γ) δράσεις που βελτιώνουν την ικανότητα διαμόρφωσης αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών επιστροφής, ιδίως μέσω της
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στις χώρες επιστροφής, βέλτιστων πρακτικών, ανταλλαγής εμπειριών και
συγκέντρωσης πόρων μεταξύ των κρατών μελών·
δ) δράσεις που ενισχύουν την ικανότητα συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης λεπτομερών και συστηματικών δεδομένων και
στατιστικών στοιχείων για τις διαδικασίες και τα μέτρα επιστροφής, τις ικανότητες υποδοχής και κράτησης, για την
αναγκαστική και εκούσια επιστροφή, την παρακολούθηση και επανένταξη·
ε) δράσεις που συμβάλλουν άμεσα στην αξιολόγηση των πολιτικών επιστροφής, όπως οι εθνικές εκτιμήσεις επιπτώσεων, οι
μελέτες μεταξύ των ομάδων στόχων, η ανάπτυξη δεικτών και η συγκριτική ανάλυση·
στ) μέτρα πληροφόρησης και ενημερωτικές εκστρατείες σε τρίτες χώρες που αποσκοπούν στη βαθύτερη συνειδητοποίηση των
καταλλήλων νομικών διαύλων για τη μετανάστευση και των κινδύνων της παράνομης μετανάστευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 14
Συνολικοί πόροι και εφαρμογή
1.

Οι συνολικοί πόροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ανέρχονται σε 3 137 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.
Οι ετήσιες πιστώσεις για το Ταμείο εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο εντός των ορίων
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
3.

Οι συνολικοί πόροι εκτελούνται με τα ακόλουθα μέσα:

α) εθνικά προγράμματα, σύμφωνα με το άρθρο 19·
β) δράσεις της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 20·
γ) επείγουσα βοήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 21·
δ) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, σύμφωνα με το άρθρο 22·
ε) τεχνική βοήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 23.
4.
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται βάσει του παρόντος κανονισμού για τις δράσεις της Ένωσης που αναφέρονται στο
άρθρο 20 του παρόντος κανονισμού, για την έκτακτη βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού, το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού και την τεχνική βοήθεια που
αναφέρεται στο άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού εκτελείται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος
1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, και, κατά περίπτωση, με άμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο
58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα εθνικά
προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού εκτελείται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
5.
Η Επιτροπή παραμένει υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ, και
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις πράξεις που αναλαμβάνονται από οντότητες άλλες από τα
κράτη μέλη.
6.
Με την επιφύλαξη των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το χρηματοδοτικό κονδύλιο
προτεραιότητας χρησιμοποιείται ενδεικτικά ως ακολούθως:
α) ποσόν 2 752 εκατ. EUR για εθνικά προγράμματα των κρατών μελών·
β) ποσόν 385 εκατ. EUR για δράσεις της Ένωσης, για επείγουσα βοήθεια, για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης και τεχνική
βοήθεια της Επιτροπής, από το οποίο τουλάχιστον 30 % χρησιμοποιείται για δράσεις της Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Μετανάστευσης.
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Άρθρο 15
Πόροι για επιλέξιμες δράσεις στα κράτη μέλη
1.

Ποσόν 2 752 εκατ. EUR θα διατεθεί στα κράτη μέλη ενδεικτικά ως ακολούθως:

α) ποσόν 2 392 εκατ. EUR διανέμεται όπως αναφέρεται στο παράρτημα I. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τουλάχιστον 20 % των
πόρων αυτών στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και τουλάχιστον 20 %
στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Τα κράτη μέλη δύνανται να
παρεκκλίνουν από τα ελάχιστα αυτά ποσοστά μόνον εφόσον στο εθνικό πρόγραμμα διευκρινίζεται λεπτομερώς ότι η επίτευξη
του στόχου δεν τίθεται σε κίνδυνο λόγω της διάθεσης λιγότερων πόρων σε σχέση με τα επίπεδα αυτά. Όσον αφορά τον ειδικό
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν διαρ
θρωτικές ελλείψεις στον τομέα της στέγασης, των υποδομών και των υπηρεσιών δεν κατεβαίνουν κάτω από το ελάχιστο
ποσοστό που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό·
β) ποσόν 360 εκατ. EUR διανέμεται βάσει του μηχανισμού κατανομής για ειδικές δράσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, για
το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, και για τη μεταφορά αιτούντων και/ή
δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο όπως αναφέρεται στο άρθρο 18.
2.

Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 στοιχείο β) ποσόν στηρίζει:

α) ειδικές δράσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II·
β) το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 και/ή μεταφορές των δικαιούχων διεθνούς προ
στασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο σύμφωνα με το άρθρο 18.
3.
Σε περίπτωση που ένα ποσόν παραμένει διαθέσιμο δυνάμει του στοιχείου β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή
είναι διαθέσιμο άλλο ποσόν, τότε χορηγείται στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 κατ’ αναλογίαν προς τα βασικά ποσά για τα εθνικά προγράμματα που προβλέπονται στο
παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 16
Πόροι για ειδικές δράσεις
1.
Μπορεί να χορηγηθεί στα κράτη μέλη συμπληρωματικό ποσό, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α), υπό
την προϋπόθεση ότι αυτό διατίθεται ως ειδικό ποσό στο πρόγραμμα και χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των ειδικών δράσεων
που απαριθμούνται στο παράρτημα II.
2.
Για να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις της πολιτικής, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού για να αναθεωρεί το παράρτημα II, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανε
ξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Βάσει του αναθεωρημένου καταλόγου των ειδικών
δράσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να εισπράττουν συμπληρωματικό ποσό όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, με την επιφύλαξη των διαθέσιμων πόρων.
3.
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη στις
χωριστές αποφάσεις χρηματοδότησης για την έγκριση ή αναθεώρηση του εθνικού προγράμματός τους στο πλαίσιο της ενδιά
μεσης επανεξέτασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 14 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .514/2014. Τα
ποσά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υλοποίηση των ειδικών δράσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 17
Πόροι για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης
1.
Τα κράτη μέλη, εκτός από τη χρηματοδότησή τους η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1
στοιχείο α), εισπράττουν κάθε δύο έτη συμπληρωματικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) βάσει κατ’
αποκοπή ποσού 6 000 EUR για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται.
2.
Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατ’ αποκοπήν ποσόν προσαυξάνεται σε 10 000 EUR για κάθε πρόσωπο που
επανεγκαθίσταται, σύμφωνα με τις κοινές προτεραιότητες της Ένωσης για την επανεγκατάσταση που ορίζονται κατ’ εφαρμογή
της παραγράφου 3 και απαριθμούνται στο παράρτημα III και για κάθε ευάλωτο πρόσωπο όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.
3.

Οι κοινές προτεραιότητες της Ένωσης για την επανεγκατάσταση βασίζονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:

α) πρόσωπα προερχόμενα από χώρα ή περιοχή που έχει οριστεί για την εφαρμογή ενός περιφερειακού προγράμματος εργασίας·
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β) πρόσωπα από χώρα ή περιοχή που έχει καθοριστεί στην πρόβλεψη επανεγκατάστασης της UNHCR και στην οποία η κοινή
δράση της Ένωσης θα είχε σημαντική επίπτωση για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας·
γ) πρόσωπα που ανήκουν σε ειδική κατηγορία η οποία εμπίπτει στα κριτήρια επανεγκατάστασης της UNCHR.
4.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για την τροποποίηση του
παραρτήματος III, με βάση τις γενικές κατηγορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάρχει
σαφής αιτιολόγηση προς τούτο ή με γνώμονα τυχόν συστάσεις της UNHCR.
5.
Οι ακόλουθες ευάλωτες ομάδες προσώπων είναι επίσης επιλέξιμες για το κατ’ αποκοπήν ποσόν που προβλέπεται στην
παράγραφο 2:
α) γυναίκες και παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο·
β) ασυνόδευτοι ανήλικοι·
γ) πρόσωπα με ιατρικές ανάγκες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της επανεγκατάστασης·
δ) πρόσωπα που έχουν ανάγκη από επείγουσα επανεγκατάσταση ή επανεγκατάσταση για λόγους νομικής ή σωματικής προ
στασίας, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων βίας ή βασανισμού.
6.
Όταν ένα κράτος μέλος δέχεται την επανεγκατάσταση ενός προσώπου, σύμφωνα με περισσότερες από μία από τις
κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, εισπράττει το κατ’ αποκοπή ποσό για το εν λόγω πρόσωπο
μόνο μία φορά.
7.
Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμα για κατ’ αποκοπή ποσά, για τα μέλη της
οικογενείας των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3 και 5 εφόσον τα εν λόγω μέλη της οικογένειας έχουν
επανεγκατασταθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
8.
Η Επιτροπή καθορίζει με εκτελεστικές πράξεις το χρονοδιάγραμμα και τους άλλους όρους εφαρμογής του μηχανισμού
κατανομής πόρων για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2.
9.
Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη ανά
διετία, για πρώτη φορά στις επιμέρους αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .514/2014 και στη συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η
οποία προσαρτάται στις αποφάσεις του εθνικού προγράμματός τους. Τα ποσά αυτά δεν μεταφέρονται σε άλλες δράσεις στο
πλαίσιο του εθνικού προγράμματος.
10.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του προγράμματος επανεγκατάστασης της Ένωσης και εντός των ορίων
των διαθέσιμων πόρων, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για την
προσαρμογή, εάν κριθεί απαραίτητο, των κατ’ αποκοπή ποσών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των σημερινών δεικτών του πληθωρισμού, των σχετικών εξελίξεων στον τομέα της επανεγ
κατάστασης καθώς και παραγόντων που μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη χρήση του χρηματοδοτικού κινήτρου που
παρέχεται με το κατ’ αποκοπή ποσό.
Άρθρο 18
Πόροι για τη μεταφορά δικαιούχων διεθνούς προστασίας
1.
Με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών και με βάση την εξέλιξη της πολιτικής
της Ένωσης στο πλαίσιο της περιόδου υλοποίησης του Ταμείου, τα κράτη μέλη εισπράττουν, εκτός από τη χρηματοδότησή τους
που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπληρωματικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 15
παράγραφος 2 στοιχείο β) βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού 6 000 EUR για κάθε δικαιούχο διεθνούς προστασίας που μεταφέρεται
από άλλο κράτος μέλος.
2.
Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να είναι επιλέξιμα για κατ’ αποκοπή ποσά, για τα μέλη της
οικογενείας των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφόσον τα εν λόγω μέλη της οικογένειας έχουν μεταφερθεί
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
3.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμπληρωματικά ποσά διατίθενται στα κράτη μέλη για πρώτη
φορά στις επιμέρους αποφάσεις χρηματοδότησης που εγκρίνουν το εθνικό τους πρόγραμμα σύμφωνα με τη διαδικασία που
ορίζει το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .514/2014 και στη συνέχεια σε απόφαση χρηματοδότησης η οποία προσαρτάται
στις αποφάσεις του εθνικού προγράμματός τους. Τα ποσά αυτά δεν μεταφέρονται σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο του εθνικού
προγράμματος.
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4.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της αλληλεγγύης και του επιμερισμού ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών
κατά το άρθρο 80 ΣΛΕΕ και εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού για την προσαρμογή, εάν κριθεί απαραίτητο, των
κατ’ αποκοπή ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των σημερινών
δεικτών του πληθωρισμού, των σχετικών εξελίξεων στον τομέα της μεταφοράς δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος
μέλος σε άλλο καθώς και παραγόντων που μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη χρήση του χρηματοδοτικού κινήτρου που
παρέχεται με το κατ’ αποκοπή ποσό.
Άρθρο 19
Εθνικά προγράμματα
1.
Βάσει των εθνικών προγραμμάτων, που εξετάζονται και εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
.514/2014, τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και λαμβανομένων
υπόψη των αποτελεσμάτων του διαλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .514/2014, επιδιώκουν
ιδίως τους ακόλουθους στόχους της Ένωσης:
α) την ενίσχυση της δημιουργίας του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και ομοι
όμορφη εφαρμογή του κεκτημένου της Ένωσης σε θέματα ασύλου και την εύρυθμη λειτουργία του κανονισμού (EE) αριθ.
604/2013. Οι εν λόγω δράσεις μπορούν επίσης να περιλάβουν τη θέσπιση και την ανάπτυξη του προγράμματος επανεγκατά
στασης της Ένωσης·
β) τον καθορισμό και την ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης, που καλύπτουν διάφορες πτυχές της αμφίδρομης δυναμικής διερ
γασίας, σε εθνικό/τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των διαφόρων κατηγοριών μετανα
στών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών συμπράξεων μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων·
γ) την ανάπτυξη προγράμματος επιστροφής, το οποίο περιλαμβάνει συνιστώσα επικουρούμενης οικειοθελούς επιστροφής και,
κατά περίπτωση, συνιστώσα επανένταξης.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι δράσεις που στηρίζονται από το Ταμείο εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές σέβονται πλήρως τα δικαιώματα και τις
αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης επίτευξης των ως άνω στόχων και συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες τους, τα κράτη
μέλη πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη δίκαιης και διαφανούς κατανομής των πόρων στους ειδικούς στόχους που καθορίζονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
Άρθρο 20
Δράσεις της Ένωσης
1.
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση διακρατικών δράσεων ή
δράσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ένωση («δράσεις της Ένωσης») που αφορούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 3
γενικούς και ειδικούς στόχους.
2.

Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι δράσεις της Ένωσης στηρίζουν ειδικότερα:

α) τη διεύρυνση της συνεργασίας της Ένωσης κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και κατά την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών στον τομέα του ασύλου, ιδίως όσον αφορά την επανεγκατάσταση και τη μεταφορά αιτούντων και/ή δικαιούχων
διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο, μεταξύ άλλων και με τη δημιουργία δικτύων και την ανταλλαγή
πληροφοριών, τη νόμιμη μετανάστευση, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων στήριξης
κατά την άφιξη και συντονισμού με στόχο να προαχθεί η επανεγκατάσταση στις τοπικές κοινωνίες που πρόκειται να
προσφέρουν φιλοξενία στους επανεγκατασταθέντες πρόσφυγες, και επιστροφή·
β) τη σύσταση διακρατικών δικτύων συνεργασίας και πιλοτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων των καινοτόμων σχεδίων, βάσει
διακρατικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ φορέων που είναι εγκατεστημένοι σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη και αποσκοπούν
στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών·
γ) μελέτες και έρευνα σχετικά με τις πιθανές νέες μορφές συνεργασίας της Ένωσης στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης,
της ένταξης και της επιστροφής και το συναφές δίκαιο της Ένωσης, τη διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών για τις
βέλτιστες πρακτικές και για όλες τις άλλες πτυχές των πολιτικών για το άσυλο, τη μετανάστευση, την ένταξη και την
επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης·
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δ) την ανάπτυξη και εφαρμογή από τα κράτη μέλη κοινών στατιστικών εργαλείων, μεθόδων και δεικτών για τη μέτρηση των
εξελίξεων της πολιτικής στους τομείς του ασύλου, της νόμιμης μετανάστευσης, της ένταξης και της επιστροφής·
ε) την προετοιμασία, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού αξιολόγησης
αναγκαίου για την υλοποίηση των πολιτικών ασύλου και μετανάστευσης·
στ) τη συνεργασία με τρίτες χώρες βάσει της ενωσιακής Συνολικής Προσέγγισης της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας,
ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής των συμφωνιών επανεισδοχής, εταιρικών σχέσεων κινητικότητας και περιφερειακών προ
γραμμάτων προστασίας·
ζ) μέτρα πληροφόρησης και ενημερωτικές εκστρατείες σε τρίτες χώρες που αποσκοπούν στη βαθύτερη συνειδητοποίηση των
καταλλήλων νομικών διαύλων για τη μετανάστευση και των κινδύνων της παράνομης μετανάστευσης.
3.

Οι δράσεις της Ένωσης υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .514/2014.

4.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει δίκαιη και διαφανή κατανομή των πόρων στους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρά
γραφος 2.
Άρθρο 21
Βοήθεια έκτακτης ανάγκης
1.
Το Ταμείο χορηγεί επείγουσα χρηματοδοτική συνδρομή για την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών αναγκών σε περίπτωση
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ια). Τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή σε τρίτες χώρες
σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι συνεπή και, κατά περίπτωση, συμπληρωματικά προς την ανθρωπιστική πολιτική της Ένωσης
στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών, όπως αυτές ορίζονται στην πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική
βοήθεια.
2.

Η επείγουσα βοήθεια χορηγείται σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .514/2014.
Άρθρο 22
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

1.
Το Ταμείο στηρίζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης και χορηγεί την αναγκαία χρηματοδοτική συνδρομή για τις
δραστηριότητές του και τη μελλοντική ανάπτυξή του.
2.
Το ποσό που διατίθεται για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης από τις ετήσιες πιστώσεις του Ταμείου και το
πρόγραμμα εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες για τις δραστηριότητές τους εγκρίνεται από την Επιτροπή κατόπιν
εγκρίσεως της διοικούσης επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 5 στοιχείο α) της απόφασης
2008/381/ΕΚ. Η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης δυνάμει του άρθρου 84 του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
3.
Η χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται για τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Μετανάστευσης έχει τη
μορφή επιχορηγήσεων προς τα εθνικά σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 3 της απόφασης 2008/381/ΕΚ και δημόσιων
συμβάσεων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Η συνδρομή διασφαλίζει κατάλληλη
και έγκαιρη χρηματοδοτική στήριξη των εν λόγω εθνικών σημείων επαφής. Οι δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων των εν
λόγω εθνικών σημείων επαφής που στηρίζονται μέσω επιχορηγήσεων απονεμομένων το 2014 μπορούν να είναι επιλέξιμες από
1ης Ιανουαρίου 2014.
4.

Η απόφαση 2008/381/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 5, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) προετοιμάζει και εγκρίνει σχέδιο προγράμματος εργασιών, ιδίως σε ό,τι αφορά τους στόχους και τις θεματικές προτεραι
ότητες καθώς και ενδεικτικό ποσό του προϋπολογισμού κάθε Εθνικού Σημείου Επαφής, ώστε να εξασφαλιστεί η δέουσα
λειτουργία του ΕΔΜ, με βάση σχέδιο του προέδρου.».
β) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
i) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4.
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων και υποβάλλει τακτικά
εκθέσεις σχετικά την εκτέλεσή του και την ανάπτυξη του ΕΔΜ στη διοικούσα επιτροπή.»,
ii) οι παράγραφοι 5 έως 8 διαγράφονται.
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γ) Το άρθρο 11 διαγράφεται.
δ) Το άρθρο 12 διαγράφεται.
Άρθρο 23
Τεχνική βοήθεια
1.
Με πρωτοβουλία και/ή για λογαριασμό της Επιτροπής, ποσό μέχρι 2,5 εκατ. EUR του Ταμείου χρησιμοποιείται ετησίως για
τεχνική βοήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .514/2014.
2.
Με πρωτοβουλία κράτους μέλους, το Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα
με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Το ποσό που προορίζεται για τεχνική βοήθεια δεν υπερβαίνει για την
περίοδο 2014-2020, το 5,5 % του συνολικού ποσού που χορηγείται στο κράτος μέλος επαυξημένο κατά 1 000 000 EUR.
Άρθρο 24
Συντονισμός
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μεριμνούν, εφόσον απαιτείται, ώστε
οι δράσεις σε τρίτες χώρες και σε σχέση με αυτές να αναλαμβάνονται με συνέργεια και συνέπεια με άλλες δράσεις εκτός της
Ένωσης που στηρίζονται από τα μέσα της Ένωσης. Φροντίζουν ιδίως ώστε οι δράσεις αυτές:
α) να είναι συνεπείς με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, να τηρούν την αρχή της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών και
να συνάδουν με τα έγγραφα στρατηγικού προγραμματισμού για τη συγκεκριμένη περιφέρεια ή χώρα·
β) να εστιάζονται σε μέτρα που δεν αποβλέπουν στην ανάπτυξη·
γ) να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης και να συνάδουν με τις δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται εντός της Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Ειδικές διατάξεις σχετικά με τα κατ’ αποκοπήν ποσά για επανεγκατάσταση και μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο
Κατά παρέκκλιση των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014,
ιδίως όσον αφορά τα κατ’ αποκοπή ποσά και τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, τα κατ’ αποκοπή ποσά που διατίθενται στα κράτη
μέλη για επανεγκατάσταση και/ή μεταφορά των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από ένα κράτος μέλος σε άλλο κατ’ εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού:
α) εξαιρούνται από την υποχρέωση να βασίζονται σε στατιστικά ή ιστορικά δεδομένα, και
β) χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο για το οποίο διατίθεται το κατ’ αποκοπή ποσό έχει αποτελεσματικά
επανεγκατασταθεί και/ή μεταφερθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 26
Άσκηση της κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίας
1.

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφοι
4 και 10 και στο άρθρο 18 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από τις 21 Μαΐου 2014. Η
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της επταετούς περιόδου.
Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ανανεώνεται σιωπηρά για τριετείς περιόδους, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση, το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της επταετίας.
3.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, στο άρθρο 17 παράγραφοι 4 και 10 και στο άρθρο 18
παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται
σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμιάς από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
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4.
Μόλις η Επιτροπή εκδίδει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.
5.
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφοι 4 και 10
και το άρθρο 18 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο ή εάν, πριν τη λήξη αυτής της περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
την Επιτροπή ότι δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.
Άρθρο 27
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή Ταμείων ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και εσωτερικής ασφάλειας που
συγκροτείται με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.
2.

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 28
Επανεξέταση

Βάσει πρότασης της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό έως τις
30 Ιουνίου 2020.
Άρθρο 29
Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .514/2014
Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 εφαρμόζονται στο Ταμείο, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 30
Κατάργηση
Οι αποφάσεις αριθ. 573/2007/ΕΚ, αριθ. 575/2007/ΕΚ και 2007/435/ΕΚ καταργούνται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση, περιλαμβανομένης της ολικής ή μερικής ακύρωσης,
των σχετικών σχεδίων ή ετήσιων προγραμμάτων, μέχρι το κλείσιμό τους, ή της οικονομικής βοήθειας που έχει εγκριθεί από την
Επιτροπή βάσει των αποφάσεων αριθ. 573/2007/ΕΚ, 575/2007/ΕΚ και 2007/435/ΕΚ ή κάθε άλλης νομοθεσίας που εφαρμό
ζεται στην εν λόγω ενίσχυση στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση,
συμπεριλαμβανομένης της ολικής ή μερικής ακύρωσης, της χρηματοδοτικής στήριξης που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει
της απόφασης 2008/381/ΕΚ ή κάθε άλλης νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην εν λόγω ενίσχυση στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
2.
Κατά την έκδοση αποφάσεων συγχρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα μέτρα
που έχουν εγκριθεί βάσει των αποφάσεων αριθ. 573/2007/ΕΚ, 575/2007/ΕΚ, 2007/435/ΕΚ και 2008/381/ΕΚ πριν από τις
20 Μαΐου 2014 τα οποία έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης από την εν λόγω συγχρημα
τοδότηση περιόδου.
3.
Τα δεσμευθέντα ποσά για συγχρηματοδότηση που εγκρίνονται από την Επιτροπή, από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις
31 Δεκεμβρίου 2014, για τα οποία δεν έχουν αποσταλεί στην Επιτροπή τα έγγραφα που απαιτούνται για το κλείσιμο των
δράσεων εντός της προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης, αποδεσμεύονται αυτόματα από την Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 2017, με αποτέλεσμα την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
4.
Τα ποσά που σχετίζονται με δράσεις που ανεστάλησαν λόγω δικαστικών διαδικασιών ή διοικητικών προσφυγών με
ανασταλτικό αποτέλεσμα, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ποσού που πρέπει να αποδεσμευθεί αυτόματα.
5.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2015 εκθέσεις αξιολόγησης για τα αποτελέσματα και την
επίπτωση των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται δυνάμει των αποφάσεων αριθ. 573/2007/ΕΚ, αριθ. 575/2007/ΕΚ και
2007/435/ΕΚ για την περίοδο 2011-2013.
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6.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 εκθέσεις εκ των υστέρων αξιολόγησης δυνάμει των αποφάσεων
αριθ. 573/2007/ΕΚ, αριθ. 575/2007/ΕΚ και 2007/435/ΕΚ για την περίοδο 2011-2013.
Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα στα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Πολυετής κατανομή ανά κράτος μέλος για την περίοδο 2014-2020 (σε EUR)

Κράτος μέλος

Ελάχιστο ποσό

Μέσο ποσοστό χορηγήσεων
2011-2013 ERF + IF + Μέσο ποσόν 2011-2013
RF

ΣΥΝΟΛΟ

AT

5 000 000

2,65 %

59 533 977

64 533 977

ΒΕ

5 000 000

3,75 %

84 250 977

89 250 977

BG

5 000 000

0,22 %

5 006 777

10 006 777

CY

10 000 000

0,99 %

22 308 677

32 308 677

CZ

5 000 000

0,94 %

21 185 177

26 185 177

DE

5 000 000

9,05 %

203 416 877

208 416 877

EE

5 000 000

0,23 %

5 156 577

10 156 577

ES

5 000 000

11,22 %

252 101 877

257 101 877

FI

5 000 000

0,82 %

18 488 777

23 488 777

FR

5 000 000

11,60 %

260 565 577

265 565 577

GR

5 000 000

11,32 %

254 348 877

259 348 877

HR

5 000 000

0,54 %

12 133 800

17 133 800

HU

5 000 000

0,83 %

18 713 477

23 713 477

IE

5 000 000

0,65 %

14 519 077

19 519 077

IT

5 000 000

13,59 %

305 355 777

310 355 777

LT

5 000 000

0,21 %

4 632 277

9 632 277

LU

5 000 000

0,10 %

2 160 577

7 160 577

LV

5 000 000

0,39 %

8 751 777

13 751 777

ΜΤ

10 000 000

0,32 %

7 178 877

17 178 877

NL

5 000 000

3,98 %

89 419 077

94 419 077

PL

5 000 000

2,60 %

58 410 477

63 410 477

PT

5 000 000

1,24 %

27 776 377

32 776 377

RO

5 000 000

0,75 %

16 915 877

21 915 877

SE

5 000 000

5,05 %

113 536 877

118 536 877

SI

5 000 000

0,43 %

9 725 477

14 725 477

SK

5 000 000

0,27 %

5 980 477

10 980 477

UK

5 000 000

16,26 %

365 425 577

370 425 577

145 000 000

100,00 %

2 247 000 000

2 392 000 000

Σύνολο κρατών μελών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος ειδικών δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 16

1. Ίδρυση και εγκατάσταση στην Ένωση κέντρων προσωρινής διαμονής και υποδοχής προσφύγων, ιδίως για τη στήριξη των
επιχειρήσεων επανεγκατάστασης, σε συνεργασία με την UNHCR.
2. Νέες προσεγγίσεις, σε συνεργασία με την UNHCR, όσον αφορά την πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου με επίκεντρο τις
κυριότερες χώρες διέλευσης, όπως προγράμματα προστασίας για ειδικές ομάδες ή ορισμένες διαδικασίες εξέτασης των
αιτήσεων ασύλου.
3. Κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της ένταξης, όπως εργασίες συγκριτικής ανάλυσης, επανεξέτασης από
ομότιμους φορείς ή ελέγχου ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη για την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων ή την
οργάνωση εισαγωγικών προγραμμάτων και με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών μεταξύ κρατών μελών,
περιφερειών και τοπικών αρχών.
4. Κοινές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων όσον αφορά τις διαδικασίες
κατά την πρώτη συνάντηση και τα πρότυπα προστασίας και τη βοήθεια προς τους μη συνοδευόμενους ανηλίκους.
5. Κοινές επιχειρήσεις επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δράσεων για την εφαρμογή των συμφωνιών της Ένωσης
για επανεισδοχή.
6. Κοινά σχέδια επανένταξης στις χώρες καταγωγής με σκοπό την εξασφάλιση διατηρήσιμου χαρακτήρα στον επαναπατρισμό,
καθώς και κοινές δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων τρίτων χωρών να εφαρμόζουν τις συμφωνίες επανεισδοχής με την
Ένωση.
7. Κοινές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της οικογενειακής ενότητας και επανένταξη μη συνοδευόμενων
ανηλίκων στις χώρες καταγωγής τους.
8. Κοινές πρωτοβουλίες μεταξύ κρατών μελών στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας
κοινών μεταναστευτικών κέντρων σε τρίτες χώρες, καθώς και κοινά σχέδια για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών
μελών με στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης αποκλειστικά νομίμων διαύλων μετανάστευσης και την ενημέρωση σχετικά με
τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Κατάλογος κοινών προτεραιοτήτων της Ένωσης για την επανεγκατάσταση

1. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προστασίας στην Ανατολική Ευρώπη (Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουκρανία).
2. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προστασίας στο Κέρας της Αφρικής (Τζιμπουτί, Κένυα, Υεμένη).
3. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Προστασίας στη Βόρεια Αφρική (Αίγυπτος, Λιβύη Τυνησία).
4. Πρόσφυγες στην περιοχή της Ανατολικής Αφρικής/των Μεγάλων Λιμνών.
5. Ιρακινοί πρόσφυγες στη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία.
6. Ιρακινοί πρόσφυγες στην Τουρκία.
7. Σύριοι πρόσφυγες στην περιοχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Κατάλογος κοινών δεικτών μέτρησης των ειδικών στόχων

α) Ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής
του διάστασης.
i) Αριθμός των προσώπων της ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται βοήθεια μέσω σχεδίων στον τομέα των συστημάτων
υποδοχής και ασύλου που στηρίζονται από το Ταμείο.
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, ο
συγκεκριμένος δείκτης αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
— αριθμός των προσώπων της ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια των
διαδικασιών ασύλου,
— αριθμός των προσώπων της ομάδας-στόχου στα οποία παρέχεται νομική συνδρομή και εκπροσώπηση,
— αριθμός ευάλωτων προσώπων και ασυνόδευτων ανηλίκων στους οποίους παρέχεται ειδική συνδρομή,
ii) χωρητικότητα (αριθμός θέσεων) της νέας υποδομής υποδοχής/στέγασης που δημιουργείται ως προς τις κοινές απαιτήσεις
για τις προϋποθέσεις υποδοχής που καθορίζονται στο κεκτημένο της Ένωσης και της υφιστάμενης υποδομής υποδοχής/
στέγασης σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις ως αποτέλεσμα των σχεδίων που στηρίζονται από το Ταμείο και ποσοστό της
συνολικής χωρητικότητας υποδοχής/στέγασης,
iii) αριθμός των προσώπων που έχουν εκπαιδευθεί σε θέματα ασύλου με τη βοήθεια του Ταμείου, και ο ίδιος αριθμός ως
ποσοστό του συνολικού αριθμού μελών του προσωπικού που έχει εκπαιδευθεί σε αυτά τα θέματα,
iv) αριθμός των ενημερωτικών προϊόντων και διερευνητικών αποστολών της χώρας προέλευσης που πραγματοποιήθηκαν με
τη βοήθεια του Ταμείου,
v) αριθμός σχεδίων που στηρίζονται από το Ταμείο για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών
ασύλου στα κράτη μέλη,
vi) αριθμός προσώπων που επανεγκαταστάθηκαν με τη στήριξη του Ταμείου.
β) Στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές τους ανάγκες όπως οι
ανάγκες της αγοράς εργασίας, με παράλληλη μείωση της κατάχρησης των όρων νόμιμης μετανάστευσης, και προώθηση της
αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών,
i) αριθμός των προσώπων της ομάδας-στόχου που συμμετείχαν στα προ της αναχώρησης μέτρα που στηρίζονται από το
Ταμείο,
ii) αριθμός των προσώπων της ομάδας-στόχου που έλαβαν στήριξη από το Ταμείο μέσω μέτρων ένταξης στο πλαίσιο των
εθνικών, τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών.
Για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, ο
συγκεκριμένος δείκτης αναλύεται περαιτέρω ως εξής:
— αριθμός των προσώπων της ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν στήριξη μέσω μέτρων που εστιάζονται στην εκπαίδευση
και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης, και προκαταρκτικές ενέργειες που διευκολύνουν την
πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
— αριθμός προσώπων της ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν στήριξη μέσω της παροχής συμβουλών και συνδρομής στον
τομέα της στέγασης,
— αριθμός προσώπων της ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν βοήθεια μέσω της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και
ψυχολογικής φροντίδας,
— αριθμός προσώπων της ομάδας-στόχου τα οποία έλαβαν βοήθεια μέσω μέτρων που συνδέονται με τη δημοκρατική
συμμετοχή,
iii) αριθμός υφιστάμενων τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πλαισίων/μέτρων/εργαλείων πολιτικής για την ένταξη υπηκόων
τρίτων χωρών και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των μεταναστευτικών κοινοτήτων και όλων των σχετικών
ενδιαφερομένων, ως αποτέλεσμα των μέτρων που έλαβαν στήριξη από το Ταμείο,
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iv) αριθμός σχεδίων συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη για την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών που έλαβαν στήριξη από το
Ταμείο,
v) αριθμός σχεδίων που στηρίζονται από το Ταμείο για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών
ένταξης στα κράτη μέλη.
γ) Ανάπτυξη δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής στα κράτη μέλη που στηρίζουν την καταπολέμηση της
παράνομης μετανάστευσης, με έμφαση στον διατηρήσιμο χαρακτήρα της επιστροφής και την αποτελεσματική επανεισδοχή
στις χώρες καταγωγής και διέλευσης,
i) αριθμός προσώπων που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα σχετικά με την επιστροφή με τη συνδρομή του Ταμείου,
ii) αριθμός επιστρεφόντων που έλαβαν συνδρομή για την ένταξη πριν από ή μετά την επιστροφή η οποία συγχρηματοδο
τήθηκε από το Ταμείο,
iii) αριθμός επιστρεφόντων, η επιστροφή των οποίων συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο, πρόσωπα που επέστρεψαν
οικειοθελώς και πρόσωπα που απομακρύνθηκαν,
iv) αριθμός ελεγχόμενων επιχειρήσεων απομάκρυνσης με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου,
v) αριθμός σχεδίων που στηρίζονται από το Ταμείο για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών
επιστροφής στα κράτη μέλη.
δ) Μεγαλύτερη αλληλεγγύη και επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως προς τα κράτη μέλη που πλήττονται
περισσότερο από τις εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο.
i) Αριθμός αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας που μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε άλλο με τη στήριξη
του Ταμείου,
ii) αριθμός σχεδίων συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη για τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη και τον επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των
κρατών μελών τα οποία λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Απριλίου 2014
για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής ομάδας για την κλιματική αλλαγή («IPCC») της σύμβασηςπλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές («UNFCCC»), στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο
μέρος (3), αναφέρεται ότι, με βάση τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα, οι αναπτυγμένες χώρες θα χρειαστεί να
μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95 % ως προς το επίπεδο του 1990, μέχρι το 2050,
ώστε να περιοριστεί η αλλαγή του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 °C και να αποτραπούν οι
ανεπιθύμητες κλιματικές επιπτώσεις.

(2)

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Επιτροπή υιοθέτησε χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050, ο οποίος σημειώθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της
17ης Μαΐου 2011 και προσυπογράφηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2012.
Στον εν λόγω χάρτη πορείας, η Επιτροπή αναφέρει έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο με τον οποίο μπορούν να
επιτευχθούν οι αναγκαίες συνολικές μειώσεις των εκπομπών στην Ένωση έως το 2050. Ο εν λόγω χάρτης πορείας
καθορίζει τις τομεακές συνεισφορές που απαιτούνται σε έξι τομείς. Οι εκπομπές εκτός CO2, συμπεριλαμβανομένων
των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, αλλά εξαιρουμένων των εκπομπών εκτός CO2 από τη γεωργία, θα πρέπει
να μειωθούν κατά 72-73 % μέχρι το 2030 και κατά 70-78 % μέχρι το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Με
βάση αναφοράς το έτος 2005, απαιτείται μείωση των εκπομπών εκτός CO2, εξαιρουμένων των προερχόμενων από τη
γεωργία, κατά 60-61 % μέχρι το 2030. Οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου υπολογίστηκαν σε 90 εκατ.
τόνους ισοδυνάμου CO2 για το 2005. Για να επιτευχθεί μείωση της τάξης του 60 %, οι εκπομπές θα έπρεπε να μειωθούν
περίπου σε 35 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2 μέχρι το 2030. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν εφαρμοστεί πλήρως η
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, οι εκπομπές υπολογίζεται να ανέλθουν σε 104 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2 το 2030,
θα απαιτηθεί περαιτέρω μείωση κατά περίπου 70 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2.

(3)

Η έκθεση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
τα υφιστάμενα μέτρα συγκράτησης παρέχουν δυνατότητες μείωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου
εάν εφαρμοστούν πλήρως. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθούν και να αποσαφηνιστούν με βάση την
πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή τους. Ορισμένα μέτρα θα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν και
άλλες συσκευές στις οποίες χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, όπως στα
φορτηγά ψυγεία και τα ρυμουλκούμενα ψυγεία. Η υποχρέωση να καθιερωθούν και να τηρούνται αρχεία για τον
εξοπλισμό που περιέχει ανάλογα αέρια θα πρέπει επίσης να καλύπτει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής. Δεδομένης
της σημασίας των μέτρων συγκράτησης κατά το τέλος του κύκλου ζωής προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αξία των προγραμμάτων ευθύνης
των παραγωγών και να ενθαρρύνουν τη θέσπισή τους, βάσει υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών.

(4)

Η εν λόγω έκθεση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα ώστε να μειωθούν οι εκπομπές
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση, ιδίως με την αποφυγή της χρήσης αυτών των αερίων όπου υφίστανται
ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές εναλλακτικές τεχνολογίες με μηδενικές ή μικρότερες κλιματικές επιπτώσεις. Η μείωση
μέχρι το 2030 έως και κατά τα δύο τρίτα των εκπομπών του 2010 είναι οικονομικά αποδοτική, διότι διατίθενται σε
πολλούς τομείς δοκιμασμένες και αποδεδειγμένης αξίας εναλλακτικές λύσεις.

(1) ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 138.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2014.
(3) Απόφαση 94/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με τη σύναψη τη σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για
τις κλιματικές μεταβολές (ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθοριούχα
αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1).

L 150/196

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.5.2014

(5)

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια συνολική προσέγγιση στις
ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων πλην του CO2 που αφορούν το κλίμα επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Ένωσης να
υποστηρίξει τη δράση για τους υδροφθοράνθρακες στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος («πρωτόκολλο του Μόντρεαλ») ως έξοχο παράδειγμα μη στηριζόμενης στην αγορά
προσέγγισης για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Το ίδιο ψήφισμα ζητούσε επίσης να διερευνηθούν
τρόποι για την προώθηση της άμεσης κατάργησης των υδροφθορανθράκων σε διεθνές επίπεδο μέσω του πρωτοκόλλου
του Μόντρεαλ.

(6)

Για να ενθαρρυνθεί η χρήση τεχνολογιών με μηδενικές ή μικρότερες κλιματικές επιπτώσεις, η κατάρτιση των φυσικών
προσώπων που αναλαμβάνουν δραστηριότητες που συνεπάγονται χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει
να περιλαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογίες υποκατάστασης και περιστολής της χρήσης των φθοριούχων
αερίων του θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι ορισμένα εναλλακτικά των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμο
ποιούνται σε προϊόντα και εξοπλισμό για την υποκατάσταση και την περιστολή της χρήσης των φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου μπορεί να είναι τοξικά, εύφλεκτα ή υψηλά πεπιεσμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την υφιστάμενη
ενωσιακή νομοθεσία που διέπει την κατάρτιση φυσικών προσώπων στον ασφαλή χειρισμό εναλλακτικών ψυκτικών μέσων
και, εάν απαιτείται, να υποβάλει νομοθετική πρόταση τροποποίησης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας προς το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(7)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ή να προσαρμοστούν προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης, έχοντας υπόψη τα προγράμ
ματα που δημιουργήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τα οποία θα μπορούν να ενσωματώνονται στα
συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με τις απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων βάσει της UNFCCC και με την
απόφαση 4/CMP.7 της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών, λογιζόμενης ως συνόδου των συμβαλλομένων μερών στο
πρωτόκολλο του Κιότο της UNFCCC, που υιοθετήθηκε από την έβδομη διάσκεψη της UNFCCC που συνήλθε στο
Durban στις 11 Δεκεμβρίου 2011, τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση
το εκατονταετές δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ενός χιλιόγραμμου του εκάστοτε αερίου σε σχέση με ένα
χιλιόγραμμο CO2. Ο υπολογισμός θα πρέπει να βασίζεται, κατά το δυνατόν, στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που
εξέδωσε η IPCC.

(9)

Η αποτελεσματική παρακολούθηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου είναι κρίσιμη προκειμένου να
διαπιστώνεται η πορεία προς τη στοχευόμενη μείωση των εκπομπών και να εκτιμάται ο αντίκτυπος του παρόντος
κανονισμού. Η χρήση συνεπών και υψηλής ποιότητας δεδομένων στις εκθέσεις που αφορούν τις φθοριούχες εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω εκθέσεων. Η θέσπιση συστημάτων
υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου θα είχε ως αποτέλεσμα τη
συνοχή με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Τα δεδομένα περί
διαρροής φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από εξοπλισμό που συγκεντρώνουν οι επιχειρήσεις κατά τον παρόντα
κανονισμό θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τα εν λόγω συστήματα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ελέγχεται η συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον
προσδιορισμό των εκπομπών και να βελτιώνονται οι κατά προσέγγιση εκτιμήσεις βάσει υπολογισμών, με αποτέλεσμα την
καλύτερη συνεκτίμηση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στα εθνικά μητρώα αερίων θερμοκηπίου.

(10)

Δεδομένου ότι υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, η υφιστάμενη απαγόρευση της χρήσης του εξαφθοριούχου
θείου στην υπό πίεση χύτευση μαγνησίου και στην ανακύκλωση κραμάτων υπό πίεση χύτευσης μαγνησίου θα πρέπει να
διευρυνθεί ώστε να καλύψει και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν λιγότερο από 850 kg εξαφθοριούχου θείου ανά
έτος. Ομοίως, εφόσον οριστεί κατάλληλη μεταβατική περίοδος, θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ψυκτικών μέσων με
πολύ υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη, 2 500 ή μεγαλύτερο, για την επισκευή ή τη συντήρηση ψυκτικού
εξοπλισμού που περιέχει ψυκτικό αέριο ποσότητας ίσης με 40 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή μεγαλύτερης.

(11)

Εάν διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση συγκεκριμένων φθοριούχων αερίων, θα πρέπει να
επιβληθούν απαγορεύσεις για τη διάθεση στην αγορά νέου εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και πυροπροστασίας που
περιέχει ή η λειτουργία του οποίου εξαρτάται από τις εν λόγω ουσίες. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές
λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφάλειας ή εάν η χρήση των εν λόγω
εναλλακτικών λύσεων επιφέρει δυσανάλογες δαπάνες, θα πρέπει να είναι δυνατόν για την Επιτροπή να μπορεί να εγκρίνει
εξαιρέσεις ώστε να επιτραπεί η διάθεση τέτοιων προϊόντων και εξοπλισμού στην αγορά για περιορισμένο χρονικό
διάστημα. Ενόψει των μελλοντικών τεχνικών εξελίξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει περαιτέρω τυχόν απαγο
ρεύσεις της διάθεσης στην αγορά νέου εξοπλισμού για μέσης τάσης δευτερεύοντα ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής και
για νέα μικρά συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό
επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 13).
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(12)

Είδη εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά
εφόσον οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον εν λόγω εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπόψη ρεαλιστικά
ποσοστά διαρροής και ανάκτησης, είναι χαμηλότερες, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του, από εκείνες που θα προέκυπταν εάν
χρησιμοποιείτο ανάλογος εξοπλισμός δίχως φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ο οποίος παρουσιάζει τη μέγιστη επι
τρεπτή ενεργειακή κατανάλωση που ορίζεται στα αντίστοιχα εκτελεστικά μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει της οδηγίας
2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Με την τακτική και έγκαιρη επανεξέταση των εν
λόγω εκτελεστικών μέτρων σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα εξακολου
θούν να είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα.

(13)

Η βαθμιαία μείωση της ποσότητας υδροφθορανθράκων που μπορούν να διατεθούν στην αγορά θεωρήθηκε ο αποτελε
σματικότερος και αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών των εν λόγω
ουσιών.

(14)

Για να υλοποιηθεί η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που μπορούν να διατεθούν στην ενωσιακή
αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει να κατανείμει ποσοστώσεις στους μεμονωμένους παραγωγούς και εισαγωγείς όσον αφορά τη
διάθεση των υδροφθορανθράκων στην αγορά, κατά τρόπο που να μην παρατηρείται υπέρβαση του συνολικού ποσοτικού
ορίου για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά. Προκειμένου να παραμένει ακέραια η σταδιακή μείωση των
ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά, οι υδροφθοράνθρακες που περιέχονται σε έναν εξοπλισμό
θα πρέπει να υπάγονται στο σύστημα ποσοστώσεων της Ένωσης. Εάν οι υδροφθοράνθρακες που περιέχονται σε κάποιον
εξοπλισμό δεν έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την εισαγωγή τους στον εν λόγω εξοπλισμό, θα πρέπει να απαιτείται
δήλωση συμμόρφωσης με την οποία να αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες συμπεριλαμβάνονται στο
σύστημα ποσοστώσεων της Ένωσης.

(15)

Αρχικά, ο υπολογισμός τιμών αναφοράς και η κατανομή ποσοστώσεων σε επιμέρους παραγωγούς και εισαγωγείς θα
πρέπει να βασίζεται στις ποσότητες των υδροφθορανθράκων που έχουν δηλώσει ότι έχουν θέσει στην αγορά κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ήτοι από το 2009 έως το 2012. Εντούτοις, για να μην εξαιρεθούν οι μικρές
επιχειρήσεις, το έντεκα τοις εκατό των συνολικών ποσοτικών ορίων θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τους εισαγωγείς
και παραγωγούς που κατά την περίοδο αναφοράς δεν έχουν διαθέσει στην αγορά 1 τόνο φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου ή περισσότερο.

(16)

Η Επιτροπή, με τον τακτικό επαναϋπολογισμό των τιμών αναφοράς και των ποσοστώσεων, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι
επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους με βάση τις μέσες ποσότητες που διέθεσαν
στην αγορά τα τελευταία χρόνια.

(17)

Η διαδικασία παραγωγής ορισμένων φθοριούχων αερίων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εκπομπές άλλων φθοριούχων
αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από υποπροϊόντα. Οι εν λόγω εκπομπές υποπροϊόντων θα πρέπει να κατα
στρέφονται ή να αποκαθίστανται προς επακόλουθη χρήση ως προϋπόθεση για τη διάθεση φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου στην αγορά.

(18)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη δημιουργία ενός κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου για τη διαχείριση των
ποσοστώσεων για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά και την υποβολή εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον εξοπλισμό που διατίθεται στην αγορά, ιδίως στις περιπτώσεις που ο εξοπλισμός αυτός
περιέχει ήδη υδροφθοράνθρακες που δεν έχουν τοποθετηθεί στην αγορά πριν τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού, μέσω
δήλωσης συμμόρφωσης και μεταγενέστερης επαλήθευσης από τρίτο φορέα ότι οι ποσότητες των υδροφθορανθράκων
καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων της Ένωσης.

(19)

Για να παραμείνει ευέλικτη η αγορά των χύδην διακινούμενων υδροφθορανθράκων, θα πρέπει να είναι δυνατή η
μεταβίβαση σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα εντός της Ένωσης ή σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα ο οποίος εκπροσω
πείται στην Ένωση από αποκλειστικό αντιπρόσωπο ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί βάσει τιμών αναφοράς.

(20)

Για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται να διευρυνθεί
το πεδίο εφαρμογής των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, ώστε να καλύπτονται και άλλες φθοριούχες
ουσίες που διαθέτουν σημαντικό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ή είναι πιθανόν να αντικαταστήσουν τα φθορι
ούχα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο παράρτημα I. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει επίσης να αναφέρονται
στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων τόσο η καταστροφή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, όσο και η εισαγωγή τους
στην Ένωση όταν πρόκειται για ποσότητες που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό. Θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστα
κατώτατα όρια, ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση, ιδίως των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών
επιχειρήσεων.

(21)

Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς τις επιπτώσεις από τη μείωση των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που
διατίθενται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών της στην προσφορά εξοπλισμού στον οποίο η χρήση
υδροφθορανθράκων θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες εκπομπές κύκλου ζωής από ό,τι η χρήση εναλλακτικής τεχνο
λογίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υδροφθορανθράκων στην αγορά της

(1) Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον
καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10).
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Ένωσης έως το τέλος του 2020. Θα πρέπει οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού να επανεξεταστούν διεξοδικά από την
Επιτροπή έως το τέλος του 2022 εγκαίρως, ώστε να προσαρμοστούν δεόντως με γνώμονα τόσο την πείρα που αποκομί
στηκε κατά την εφαρμογή του όσο και τις νέες εξελίξεις και διεθνείς δεσμεύσεις, και, εν ανάγκη, να προτείνουν περαιτέρω
μέτρα μείωσης.
(22)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

(23)

Για την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή
η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της
εργασίες, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(24)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, δεν εμποδίζει τα κράτη
μέλη να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, εφόσον αυτά είναι συμβατά με τη ΣΛΕΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 193 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα στην Επιτροπή.

(25)

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί και συμπληρώνει το αντικείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, ο οποίος θα
πρέπει, επομένως, να καταργηθεί. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση από το παλαιό καθεστώς στο
νέο, ενδείκνυται να προβλεφθεί η παραμονή σε ισχύ και η συνέχιση της εφαρμογής των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ)
αριθ. 1493/2007 (2), (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 (3), (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 (4), (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 (5), (ΕΚ) αριθ.
303/2008 (6), (ΕΚ) αριθ. 304/2008 (7), (ΕΚ) αριθ. 305/2008 (8), (ΕΚ) αριθ. 306/2008 (9), (ΕΚ) αριθ. 307/2008 (10)
και (ΕΚ) αριθ. 308/2008 (11), εκτός εάν και έως ότου καταργηθούν από κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις
εκδοθείσες από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(26)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν
όμως, λόγω της διασυνοριακής φύσης του περιβαλλοντικού προβλήματος που αντιμετωπίζεται και των αποτελεσμάτων
του παρόντος κανονισμού στο εμπόριο εντός της Ένωσης και στο εξωτερικό εμπόριο, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/2007 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς
ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 7).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης
όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 25).
4
( ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε
σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 333 της 19.12.2007, σ. 4).
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε
σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 335 της
20.12.2007, σ. 10).
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση
εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα
αέρια θερμοκηπίου (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 3).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση
επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια
θερμοκηπίου (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 12).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση
προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής
τάσεως (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 17).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την
πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό (ΕΕ
L 92 της 3.4.2008, σ. 21).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας ανα
γνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε
ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 25).
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης
των κρατών μελών (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 28).
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σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω
άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισμός:
α) καθορίζει κανόνες για τη συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου
και για συναφή συνοδευτικά μέτρα·
β) θέτει όρους για τη διάθεση στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία
βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·
γ) επιβάλλει προϋποθέσεις για συγκεκριμένες χρήσεις φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, και
δ) καθιερώνει ποσοτικά όρια για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου»: οι υδροφθοράνθρακες, οι υπερφθοράνθρακες, το εξαφθοριούχο θείο και άλλα αέρια
του θερμοκηπίου που περιέχουν φθόριο και απαριθμούνται στο παράρτημα I, ή τα μείγματα που περιέχουν οποιαδήποτε
από αυτές τις ουσίες·
2) «υδροφθοράνθρακες» ή «HFC»: οι ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 1 του παραρτήματος I ή τα μείγματα που περιέχουν
οποιαδήποτε από τις εν λόγω ουσίες·
3) «υπερφθοράνθρακες» ή «PFC»: οι ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I ή τα μείγματα που περιέχουν
οποιαδήποτε από τις εν λόγω ουσίες·
4) «εξαφθοριούχο θείο» ή «SF6»: η ουσία που αναφέρεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος I ή τα μείγματα που περιέχουν την
εν λόγω ουσία·
5) «μείγμα»: ρευστό αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες ουσίες από τις οποίες μία τουλάχιστον είναι φθοριούχο αέριο του
θερμοκηπίου ή ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II·
6) «δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη» ή «GWP»: το δυναμικό θέρμανσης του κλίματος ενός αερίου του θερμοκηπίου σε
σχέση με το αντίστοιχο δυναμικό του διοξειδίου του άνθρακα («CO2»), που υπολογίζεται ως το δυναμικό θέρμανσης, εντός
100 ετών, ενός χιλιογράμμου αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με ένα χιλιόγραμμο CO2, όπως ορίζεται στα παραρτήματα
I, II και IV ή, στην περίπτωση μειγμάτων, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το παράρτημα IV·
7) «τόνος ή τόνοι ισοδυνάμου CO2»: ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου, εκπεφρασμένη ως το αποτέλεσμα του βάρους των
αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη·
8) «χειριστής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι όντως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία των προϊόντων και του
εξοπλισμού που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό· τα κράτη μέλη μπορούν, σε καθορισμένες και συγκεκριμένες περι
στάσεις, να ορίζουν ότι ο κύριος είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του χειριστή·
9) «χρήση»: η αξιοποίηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή, τη συντήρηση ή την επισκευή, συμπεριλαμ
βανομένης της επαναπλήρωσης, προϊόντων ή εξοπλισμού, ή σε άλλες διεργασίες που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·
10) «διάθεση στην αγορά»: η παροχή ή διάθεση σε τρίτο στο εσωτερικό της Ένωσης για πρώτη φορά, έναντι αμοιβής ή δωρεάν,
ή, εάν πρόκειται για παραγωγό, η ιδία χρήση, συμπεριλαμβανομένης της τελωνειακής άδειας για θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην Ένωση·
11) «ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός»: ο εξοπλισμός στον οποίο όλα τα μέρη που περιέχουν φθοριούχο αέριο του θερμο
κηπίου στεγανοποιούνται με αυτογενή ή ετερογενή συγκόλληση ή με παρόμοια μόνιμη σύνδεση, που μπορεί να περιλαμ
βάνει σφραγισμένες βαλβίδες ή σφραγισμένα σημεία πρόσβασης τα οποία καθιστούν δυνατή την κατάλληλη επιδιόρθωση ή
τελική διάθεση, και έχουν διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής μικρότερη από 3 γραμμάρια ετησίως υπό πίεση τουλάχιστον
ενός τετάρτου της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης·
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12) «περιέκτης»: προϊόν κυρίως για τη μεταφορά ή την αποθήκευση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου·
13) «περιέκτης μιας χρήσης»: περιέκτης που είναι αδύνατον να πληρωθεί κατ’ επανάληψη χωρίς να προσαρμοστεί δεόντως προς
τούτο ή διατίθεται στην αγορά χωρίς να έχει προβλεφθεί η επιστροφή του για επαναπλήρωση·
14) «ανάκτηση»: η συλλογή και αποθήκευση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των
περιεκτών, και εξοπλισμό κατά τη συντήρηση ή επισκευή ή πριν από την τελική διάθεση των προϊόντων ή του εξοπλισμού·
15) «ανακύκλωση»: η επαναχρησιμοποίηση ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου αφού υποστεί βασικό καθαρισμό·
16) «ποιοτική αποκατάσταση»: η επανεπεξεργασία ανακτηθέντος φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου με σκοπό να αποκτήσει
επιδόσεις ισοδύναμες με την αμεταχείριστη μορφή του, λαμβάνοντας υπόψη την επιδιωκόμενη χρήση·
17) «καταστροφή»: η διαδικασία μόνιμης μετατροπής ή αποδόμησης, συνολικά ή εν μέρει, ενός φθοριούχου αερίου του
θερμοκηπίου σε μία ή περισσότερες σταθερές ουσίες που δεν είναι φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·
18) «παροπλισμός»: η οριστική απενεργοποίηση και παύση λειτουργίας ή χρήσης ενός προϊόντος ή στοιχείου εξοπλισμού που
περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·
19) «επιδιόρθωση»: η αποκατάσταση προϊόντων ή εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου και εμφανίζουν φθορές ή διαρροές, σε σχέση με μέρος που περιέχει ή προορίζεται να περιέχει εν
λόγω αέρια·
20) «εγκατάσταση»: η σύνδεση τουλάχιστον δύο στοιχείων εξοπλισμού ή κυκλωμάτων που περιέχουν ή προορίζονται να
περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, με σκοπό τη συναρμολόγηση του συστήματος στον τόπο λειτουργίας του,
που συνεπάγεται τη σύνδεση αεριαγωγών του συστήματος για την ολοκλήρωση κυκλώματος, ανεξαρτήτως της ανάγκης
πλήρωσης του συστήματος μετά τη συναρμολόγηση·
21) «συντήρηση ή επισκευή»: κάθε δραστηριότητα, πλην της ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 8 και των ελέγχων για διαρροές
σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, η οποία επιφέρει
παρέμβαση στα κυκλώματα που περιέχουν ή προορίζονται να περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, ιδίως την
τροφοδότηση του συστήματος με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την απομάκρυνση ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του
κυκλώματος ή του εξοπλισμού, την επανασυναρμολόγηση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων του κυκλώματος ή του εξοπλι
σμού, καθώς και την επιδιόρθωση μετά από διαρροή·
22) «αμεταχείριστη ουσία»: ουσία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως·
23) «στατικός»: αυτός που κατά τη λειτουργία του δεν βρίσκεται, συνήθως, εν κινήσει και ως τέτοιες νοούνται και οι φορητές
μονάδες κλιματισμού·
24) «εν κινήσει»: σημαίνει πως κινείται κανονικά κατά τη λειτουργία·
25) «αφρός ενός συστατικού»: αφρώδης ουσία που περιέχεται σε ένα μόνο δοχείο αερολύματος υπό πλήρως ή μερικώς ανενεργή
υγρή μορφή, η οποία διογκώνεται και σκληραίνει κατά την έξοδο της από το δοχείο·
26) «φορτηγό ψυγείο»: μηχανοκίνητο όχημα μάζας άνω των 3,5 τόνων που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κυρίως για τη
μεταφορά εμπορευμάτων και είναι εξοπλισμένο με ψυκτική μονάδα·
27) «ρυμουλκούμενο ψυγείο»: το όχημα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ρυμουλκείται από αυτοκίνητο φορτηγό ή
άλλον ελκυστήρα, με σκοπό πρωτίστως τη μεταφορά εμπορευμάτων και το οποίο είναι εξοπλισμένο με ψυκτική μονάδα·
28) «τεχνικό αερόλυμα»: δοχείο αερολύματος που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τον καθαρισμό, τη
δοκιμή, την απεντόμωση και την παρασκευή προϊόντων και εξοπλισμού, την εγκατάσταση εξοπλισμού, και σε άλλες
εφαρμογές·
29) «σύστημα ανίχνευσης διαρροής»: μια βαθμονομημένη μηχανική, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, η οποία ανιχνεύει τη
διαρροή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και ειδοποιεί τον χειριστή·
30) «επιχείρηση»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:
α) παράγει, χρησιμοποιεί, ανακτά, συλλέγει, ανακυκλώνει, αποκαθιστά ποιοτικά ή καταστρέφει φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου,
β) εισάγει ή εξάγει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν τα εν λόγω αέρια,
γ) διαθέτει στην αγορά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή προϊόντα και εξοπλισμό που περιέχουν ή η λειτουργία των
οποίων βασίζεται στα εν λόγω αέρια,
δ) εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, επιδιορθώνει, διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό διαρροών ή παροπλίζει εξοπλισμό
που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,
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ε) είναι ο χειριστής εξοπλισμού που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,
στ) παράγει, εισάγει, εξάγει, διαθέτει στην αγορά ή καταστρέφει τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα II,
ζ) διαθέτει στην αγορά προϊόντα η εξοπλισμό που περιέχουν τα αέρια που παρατίθενται στο παράρτημα II·
31) «πρώτη ύλη»: κάθε φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου ή ουσία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, που υφίσταται χημική
μετατροπή με διεργασία κατά την οποία η αρχική της σύνθεση μεταβάλλεται πλήρως και οι εκπομπές της είναι αμελητέες·
32) «εμπορική χρήση»: η χρήση για την αποθήκευση, έκθεση ή διανομή προϊόντος, για πώληση στους τελικούς χρήστες, στο
λιανεμπόριο και στις υπηρεσίες εστίασης·
33) «εξοπλισμός πυροπροστασίας»: ο εξοπλισμός και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές πρόληψης πυρκαγιών ή
πυρόσβεσης και περιλαμβάνει τους πυροσβεστήρες·
34) «οργανικός κύκλος Rankine»: κύκλος που περιέχει συμπυκνώσιμα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και μετατρέπει τη
θερμότητα από μια πηγή θερμότητας σε ισχύ για την παραγωγή ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας·
35) «στρατιωτικός εξοπλισμός»: τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προορίζονται αποκλειστικά για στρατιω
τικούς σκοπούς οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών·
36) «ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής»: οι διατάξεις μεταγωγής καθώς και ο συνδυασμός τους με συναφή εξοπλισμό ελέγχου,
μέτρησης, προστασίας και ρύθμισης, καθώς και τα συγκροτήματα διατάξεων και εξοπλισμού του είδους αυτού με συναφείς
διασυνδέσεις, παρελκόμενα, περιβλήματα και συστήματα στήριξης, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή, μεταφορά, διανομή και μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας·
37) «κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα»: συστήματα με δύο ή περισσότερους συμπιεστές που λειτουργούν παράλληλα, συνδέο
νται με έναν ή περισσότερους κοινούς συμπυκνωτές και με πολλές ψυκτικές συσκευές, όπως βιτρίνες ψύξης, ψυκτικοί
θάλαμοι, καταψύκτες ή με ψυχώμενους χώρους αποθήκευσης·
38) «πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα κλιμακοειδών συστημάτων»: το πρωτεύον κύκλωμα σε έμμεσα συστήματα μέσης θερμοκρασίας,
όπου δύο ή περισσότερα ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης συνδέονται σε σειρά, έτσι ώστε το πρωτεύον κύκλωμα να απορροφά
τη θερμότητα του συμπυκνωτή από δευτερεύον κύκλωμα για τη μέση θερμοκρασία·
39) «συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου»: συστήματα κλιματισμού χώρου αποτελούμενα από μια εξωτερική
μονάδα και μία εσωτερική μονάδα, οι οποίες συνδέονται με ψυκτική σωλήνωση, τα οποία πρέπει να εγκαθίστανται στον
χώρο χρήσης τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Άρθρο 3
Πρόληψη των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου
1.
Απαγορεύεται η εσκεμμένη έκλυση στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου εφόσον δεν είναι τεχνικά
αναγκαία για την προβλεπόμενη χρήση.
2.
Οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μεριμνούν ώστε να αντιμετωπίζεται προληπτικά η
ακούσια έκλυση («διαρροή») των εν λόγω αερίων. Λαμβάνουν κάθε εφικτό τεχνικό και οικονομικό μέτρο προκειμένου να
ελαχιστοποιούνται οι διαρροές φθοριούχων αέριων του θερμοκηπίου.
3.
Όταν εντοπιστεί διαρροή φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός επισκευάζεται
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Εάν ο εξοπλισμός πρέπει να ελεγχθεί για διαρροές σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και εάν επιδιορθωθεί διαρροή στον
εξοπλισμό, οι χειριστές εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχεται από πιστοποιημένο φυσικό πρόσωπο εντός ενός μηνός από την
επισκευή, ώστε να επαληθεύεται ότι η επιδιόρθωση ήταν αποτελεσματική.
4.
Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) είναι
πιστοποιημένα σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 7 και λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της διαρροής φθοριούχων
αερίων του θερμοκηπίου.
Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν την εγκατάσταση, την επισκευή, τη συντήρηση, την επιδιόρθωση ή τον παροπλισμό του
εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το άρθρο 10
παράγραφοι 6 και 7 και λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της διαρροής φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
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Άρθρο 4
Έλεγχος εντοπισμού διαρροών
1.
Οι χειριστές εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή
περισσότερο και δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός υποβάλλεται σε έλεγχο εντοπισμού διαρροών.
Ο ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες κάτω από 10 τόνους
ισοδύναμου CO2 δεν υπόκειται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι ο
εξοπλισμός φέρει επισήμανση που δηλώνει ότι είναι ερμητικά σφραγισμένος.
Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής δεν υπόκειται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υπό την
προϋπόθεση ότι συντρέχουν ένα από τα ακόλουθα:
α) με διαπιστωμένη ποσότητα διαρροής μικρότερη από 0,1 % ετησίως όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κατα
σκευαστή και φέρει σχετική επισήμανση·
β) ο εξοπλισμός μεταγωγής με διαπιστωμένο ποσοστό διαρροής 0,1 % ή περισσότερο ετησίως·
γ) διαθέτει διάταξη παρακολούθησης της πίεσης ή της πυκνότητας ή περιέχει λιγότερα από 6 kg φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου.
2.
Η παράγραφος 1 ισχύει για τους χειριστές των ακόλουθων ειδών εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου:
α) στατικός ψυκτικός εξοπλισμός·
β) στατικός κλιματιστικός εξοπλισμός·
γ) στατικές αντλίες θερμότητας·
δ) στατικός εξοπλισμός πυροπροστασίας·
ε) μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία·
στ) ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής·
ζ) οργανικοί κύκλοι Rankine.
Όσον αφορά τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως ε), οι έλεγχοι διενεργούνται από φυσικά πρόσωπα
πιστοποιημένα σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 10.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο εξοπλισμός που περιέχει λιγότερα
από 3 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή ο ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που φέρει σχετική επισήμανση και
περιέχει λιγότερα από 6 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου δεν υπόκειται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών.
3.

Οι έλεγχοι εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με την παράγραφο 1 διεξάγονται με την ακόλουθη συχνότητα:

α) για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο,
αλλά κάτω από 50 τόνους ισοδυνάμου CO2: τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο
σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά είκοσι τέσσερις μήνες·
β) για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 50 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο,
αλλά κάτω από 500 τόνους ισοδυνάμου CO2: τουλάχιστον ανά εξάμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο
σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο·
γ) για τον εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο:
τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή, σε περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών, τουλάχιστον ανά
εξάμηνο.
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4.
Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 για τον εξοπλισμό πυροπροστασίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ)
θεωρείται ότι εκπληρώνονται, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι δύο όροι:
α) το υπάρχον σύστημα επιθεωρήσεων πληροί το πρότυπο ISO 14520 ή EN 15004 και
β) ο εξοπλισμός πυροπροστασίας επιθεωρείται με την απαιτούμενη συχνότητα σύμφωνα με την παράγραφο 3.
5.
Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να διευκρινίζει τις απαιτήσεις για τους ελέγχους εντοπισμού διαρροών
που πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για κάθε τύπο εξοπλισμού που
αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, να προσδιορίζει τα πλέον επιρρεπή σε διαρροή τμήματα του εξοπλισμού και να καταργεί
πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
Άρθρο 5
Συστήματα εντοπισμού διαρροών
1.
Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και ο οποίος περιέχει
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός
διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή.
2.
Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ) και ο οποίος περιέχει
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 500 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και εγκαθίσταται μετά την 1η
Ιανουαρίου 2017 διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών που ειδοποιεί τον χειριστή ή την
εταιρεία συντήρησης για τυχόν διαρροή.
3.
Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και άρθρο 4 παράγραφος 2
στοιχείο ζ) και υπόκειται στις παραγράφους 1 ή 2 του παρόντος άρθρου διασφαλίζουν ότι τα συστήματα εντοπισμού διαρροών
ελέγχονται τουλάχιστον άπαξ ανά δωδεκάμηνο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.
4.
Οι χειριστές του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και υπόκειται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου διασφαλίζουν ότι τα συστήματα εντοπισμού διαρροών ελέγχονται τουλάχιστον άπαξ ανά εξαετία, ώστε να
εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους.
Άρθρο 6
Τήρηση αρχείων
1.
Οι χειριστές εξοπλισμού που πρέπει να υποβάλλεται σε ελέγχους εντοπισμού διαρροών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά
γραφος 1 συντάσσουν και τηρούν αρχείο για κάθε στοιχείο του εν λόγω εξοπλισμού, όπου διευκρινίζονται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
α) η ποσότητα και το είδος των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που έχουν εισαχθεί·
β) οι ποσότητες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που έχουν προστεθεί κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την
επισκευή ή λόγω διαρροής·
γ) εάν οι ποσότητες των εισαχθέντων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου έχουν ανακυκλωθεί ή υποστεί ποιοτική αποκατά
σταση, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας και της διεύθυνσης της επιχείρησης ανακύκλωσης ή ποιοτικής αποκατάστασης
και, όπου απαιτείται, του αριθμού του πιστοποιητικού της·
δ) η ποσότητα των ανακτηθέντων φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου·
ε) τα στοιχεία της επιχείρησης που εγκατέστησε, επισκεύασε, συντήρησε, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, επιδιόρθωσε ή
παρόπλισε τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου, όπου απαιτείται, του αριθμού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό της·
στ) οι ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 3·
ζ) σε περίπτωση ήδη παροπλισθέντος εξοπλισμού, τα ληφθέντα μέτρα για την ανάκτηση και τη διάθεση των φθοριούχων αερίων
του θερμοκηπίου.
2.
Εάν τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
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α) οι χειριστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τηρούν τα αρχεία που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο για τουλάχι
στον πέντε έτη·
β) οι επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) για τους χειριστές τηρούν
αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τουλάχιστον πέντε έτη.
Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τίθενται στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους
ή της Επιτροπής, μετά από αίτησή τους. Στον βαθμό που τα αρχεία περιέχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, ισχύουν αναλόγως
η οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) ή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).
3.
Για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 4, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
συντάσσουν αρχεία των συναφών πληροφοριών σχετικά με τους αγοραστές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμ
βανομένων των ακόλουθων στοιχείων:
α) των αριθμών που αναγράφονται στα πιστοποιητικά των αγοραστών, και
β) των αντίστοιχων ποσοτήτων των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που αγοράστηκαν.
Οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου τηρούν τα εν λόγω αρχεία επί τουλάχιστον πέντε έτη.
Οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου θέτουν αυτά τα αρχεία, μετά από αίτηση, στη διάθεση της
αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους ή της Επιτροπής. Στον βαθμό που τα αρχεία περιέχουν περιβαλλοντικές πληρο
φορίες, ισχύουν αναλόγως η οδηγία 2003/4/ΕΚ ή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.
4.
Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικής πράξης, να καθορίζει τον μορφότυπο των αρχείων που αναφέρονται στις παρα
γράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου και να ορίζει τον τρόπο σύνταξης και τήρησής τους. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη
εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
Άρθρο 7
Εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου λόγω παραγωγής
1.
Οι παραγωγοί φθοριούχων ουσιών λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να περιορίζονται στον μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, κατά:
α) την παραγωγή·
β) τη μεταφορά και
γ) την αποθήκευση.
Το παρόν άρθρο ισχύει και στην περίπτωση που τα αέρια του θερμοκηπίου παράγονται ως υποπροϊόντα.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 1, η διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και αερίων
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II απαγορεύεται, εκτός εάν, όποτε είναι σχετικό, οι παραγωγοί ή οι
εισαγωγείς παρέχουν τεκμήρια ότι, κατά την εν λόγω διάθεση, το τριφθορομεθάνιο, το οποίο παράγεται ως παραπροϊόν κατά τη
διαδικασία παρασκευής, και κατά την επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή τους, καταστρέφεται ή ανακτάται προς
επακόλουθη χρήση σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Η απαίτηση αυτή θα ισχύσει από τις 11 Ιουνίου 2015.
Άρθρο 8
Ανάκτηση
1.
Οι χειριστές στατικού εξοπλισμού ή μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων που περιέχουν
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που δεν περιέχονται σε αφρούς διασφαλίζουν ότι η ανάκτηση των εν λόγω αερίων διενερ
γείται από φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, προκειμένου τα αέρια
αυτά να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται.
Αυτή η υποχρέωση ισχύει για τους χειριστές του κάτωθι εξοπλισμού:
α) των ψυκτικών κυκλωμάτων στατικής ψύξης, στατικού κλιματισμού και στατικών αντλιών θερμότητας·
β) των ψυκτικών κυκλωμάτων μονάδων ψύξης φορτηγών ψυγείων και ρυμουλκούμενων ψυγείων·
(1) Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα
όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη
συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006,
σ. 13).
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γ) στατικού εξοπλισμού που περιέχει διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·
δ) στατικού εξοπλισμού πυροπροστασίας·
ε) στατικού ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής.
2.
Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί περιέκτη φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου αμέσως πριν από τη διάθεσή του μεριμνά
για την ανάκτηση τυχόν εναπομενόντων αερίων ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ανακυκλωθούν, θα αποκατασταθούν ποιοτικά ή θα
καταστραφούν.
3.
Οι χειριστές προϊόντων και εξοπλισμού που δεν παρατίθενται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου του κινητού
εξοπλισμού, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου μεριμνούν για την ανάκτηση των αερίων στον βαθμό που αυτό
είναι τεχνικά εφικτό και δεν συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος, από κατάλληλα καταρτισμένα φυσικά πρόσωπα, ώστε τα εν λόγω
αέρια να ανακυκλώνονται, να αποκαθίστανται ποιοτικά ή να καταστρέφονται ή μεριμνούν για την καταστροφή τους χωρίς να
προηγηθεί ανάκτηση.
Η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από εξοπλισμό κλιματισμού οδικών οχημάτων εκτός του πεδίου εφαρμογής
της οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) θα πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτι
σμένα φυσικά πρόσωπα.
Για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ, μόνο τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τουλάχιστον βεβαίωση κατάρτισης
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 θεωρούνται κατάλληλα καταρτισμένα.
Άρθρο 9
Προγράμματα ευθύνης των παραγωγών
Με την επιφύλαξη της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη διαμόρφωση προγραμμάτων ευθύνης
των παραγωγών για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατά
σταση ή την καταστροφή τους.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνουν δυνάμει του πρώτου εδαφίου.
Άρθρο 10
Κατάρτιση και πιστοποίηση
1.
Τα κράτη μέλη, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, θεσπίζουν ή προσαρμόζουν
προγράμματα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αξιολόγησης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διατίθενται
προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες:
α) εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό του εξοπλισμού που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2
στοιχεία α) έως στ)·
β) έλεγχο εντοπισμού διαρροών όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) του εξοπλισμού που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
γ) ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται προγράμματα κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που ανακτούν φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας 2006/40/ΕΚ, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.
3.

Τα προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν τα ακόλουθα:

α) κείμενες κανονιστικές διατάξεις και ισχύοντα τεχνικά πρότυπα·
β) πρόληψη των εκπομπών·
γ) ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου·
δ) ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού του τύπου και του μεγέθους που καλύπτει το πιστοποιητικό·
(1) Οδηγία 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τις εκπομπές των συστημάτων
κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 161 της 14.6.2006,
σ. 12).
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ε) πληροφορίες για τις σχετικές τεχνολογίες που αντικαθιστούν ή περιορίζουν τη χρήση των φθοριούχων αερίων του θερμο
κηπίου και ασφαλής χειρισμός των ως άνω τεχνολογιών.
4.
Πιστοποιητικά στο πλαίσιο των προγραμμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 εκδίδονται υπό τον όρο ο
αιτών να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς διαδικασία αξιολόγησης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 5.
5.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα πιστοποίησης είναι αυτές που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.
303/2008 έως (ΕΚ) αριθ. 306/2008 και στην παράγραφο 12. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις βεβαιώσεις κατάρτισης είναι αυτές
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 307/2008 και στην παράγραφο 12. Στις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις θα
διασαφηνίζονται, για κάθε είδος εξοπλισμού που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, οι απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες
και θεωρητικές γνώσεις, όπου απαιτείται, ξεχωριστά για κάθε διαφορετική καλυπτόμενη δραστηριότητα, καθώς και οι προϋπο
θέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων κατάρτισης.
6.
Τα κράτη μέλη καθιερώνουν ή προσαρμόζουν προγράμματα πιστοποίησης, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρο
νται στην παράγραφο 5, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλι
σμό του εξοπλισμού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) για λογαριασμό τρίτων.
7.
Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάρτισης που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006
παραμένουν σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους εκδόθηκαν αρχικά.
8.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικά στο το πλαίσιο των προγραμμάτων
πιστοποίησης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 7 διαθέτουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με καθένα από τα υπόλοιπα:
α) τις τεχνολογίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο ε) και
β) στις υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις προκειμένου να εργάζονται με εξοπλισμό που περιέχει εναλλακτικά ψυκτικά μέσα
αντί φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
9.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων κατάρτισης για τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να
επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
10.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κράτη μέλη θα ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα προγράμματα πιστοποίησης
και κατάρτισης.
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις κατάρτισης που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με
το παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν τις ελευθερίες παροχής υπηρεσιών ή εγκατάστασης λόγω έκδοσης πιστοποι
ητικού σε άλλο κράτος μέλος.
11.
Κάθε επιχείρηση η οποία αναθέτει κάποια από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε άλλη επιχείρηση
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διαπιστώσει ότι η εν λόγω επιχείρηση διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για
τις εργασίες που θα επιτελέσει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
12.
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου να προβλεφθεί μια περισσότερο εναρμονι
σμένη προσέγγιση στην κατάρτιση και την πιστοποίηση, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, προσαρμόζει και επικαιροποιεί
τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να καλύπτονται, διασαφηνίζει τις λεπτομέρειες της
πιστοποίησης ή της βεβαίωσης και τις προϋποθέσεις αμοιβαίας αναγνώρισης, καθώς επίσης και καταργεί πράξεις εκδοθείσες
δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που της
ανατίθεται διά της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τα σχετικά υπάρχοντα προγράμματα ειδίκευσης ή
πιστοποίησης.
13.
Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τον μορφότυπο της κοινοποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, ενώ επίσης μπορεί να καταργεί πράξεις εκδοθείσες δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος
5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
14.
Στις περιπτώσεις που οι υποχρεώσεις που προβλέπει το παρόν άρθρο σχετικά με την παροχή πιστοποίησης και κατάρτισης
θα συνεπάγονταν δυσανάλογο κόστος για ένα κράτος μέλος λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού του και την παρεπόμενη
μειωμένη ζήτηση για την εν λόγω κατάρτιση και πιστοποίηση, η συμμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αναγνώρισης
πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την παρούσα παράγραφο ενημερώνουν την Επιτροπή και αυτή ενημερώνει με τη σειρά της τα
άλλα κράτη μέλη.
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15.
Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν επιπλέον προγράμματα πιστοποίησης και
κατάρτισης όσον αφορά τον εξοπλισμό πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 11
Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά
1.
Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που απαριθμούνται στο παράρτημα III, εξαιρουμένου του
στρατιωτικού εξοπλισμού, απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα, με κατά περίπτωση
διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τύπο ή το GWP των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που περιέχονται σε αυτά.
2.
Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει για εξοπλισμό για τον οποίο, βάσει των απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασμού δυνάμει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, έχει οριστεί ότι, λόγω της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης
κατά τη λειτουργία του, οι εκπομπές ισοδυνάμου CO2 στο σύνολο του κύκλου ζωής του είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με
ισοδύναμο εξοπλισμό που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και δεν περιέχει υδροφθοράνθρακες.
3.
Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, να επιτρέψει μια χρονικά
περιορισμένη εξαίρεση έως τεσσάρων ετών για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα III και περιέχουν ή λειτουργούν με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εφόσον αποδειχθεί ότι:
α) για ορισμένο προϊόν ή εξοπλισμό ή για ορισμένη ειδική κατηγορία προϊόντων ή εξοπλισμού, δεν διατίθενται εναλλακτικές
λύσεις ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας, ή
β) η χρήση των εν λόγω τεχνικά εφικτών και ασφαλών εναλλακτικών λύσεων θα συνεπαγόταν δυσανάλογο κόστος.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
4.
Για τους σκοπούς διεξαγωγής της εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης ή επιδιόρθωσης του εξοπλισμού που περιέχει ή η
λειτουργία του οποίου βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου για τον οποίο απαιτείται πιστοποίηση ή βεβαίωση
δυνάμει του άρθρου 10, φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πωλούνται μόνον σε και αγοράζονται μόνο από επιχειρήσεις που
διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 ή από επιχειρήσεις που απασχολούν πρόσωπα που
φέρουν πιστοποίηση ή βεβαίωση κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 5. Η παρούσα παράγραφος δεν κωλύει
τη συλλογή, τη μεταφορά ή την παράδοση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις που δεν
ασκούν τις δραστηριότητες της πρώτης περιόδου της παρούσας παραγράφου.
5.
Ο μη ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πωλείται στον τελικό χρήστη
μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το
άρθρο 10.
6.
Η Επιτροπή συλλέγει, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τα κράτη μέλη, πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς
κανονισμούς, τα εθνικά πρότυπα ή την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά τις τεχνολογίες αντικατάστασης
στις οποίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου στην ψύξη, τον κλιματισμό και τον
εξοπλισμό αντλιών θερμότητας και στους αφρούς.
Η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου έως
την 1η Ιανουαρίου 2017.
Άρθρο 12
Επισήμανση και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τον εξοπλισμό
1.
Η διάθεση στην αγορά προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου επιτρέπεται μόνο εφόσον φέρουν επισήμανση. Τούτο ισχύει μόνο για:
α) τον ψυκτικό εξοπλισμό·
β) τον κλιματιστικό εξοπλισμό·
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γ) τις αντλίες θερμότητας·
δ) τον εξοπλισμό πυροπροστασίας·
ε) τον ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής·
στ) το δοχείο αερολύματος που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, εξαιρουμένων των δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής
για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών·
ζ) όλους τους περιέκτες φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου,
η) τους διαλύτες οι οποίοι βασίζονται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·
θ) τους οργανικούς κύκλους Rankine.
2.
Τα προϊόντα ή ο εξοπλισμός που υπόκεινται σε εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 φέρουν σχετική
επισήμανση και περιλαμβάνουν αναφορά ότι τα εν λόγω προϊόντα ή ο εξοπλισμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον
σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.
3.

Η επισήμανση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) αναφορά ότι το προϊόν ή ο εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή ότι η λειτουργία του εξαρτάται από τα
εν λόγω αέρια·
β) την αποδεκτή βιομηχανική ονομασία για τα σχετικά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή, εάν δεν υφίσταται τέτοια ονομασία,
την αντίστοιχη χημική ονομασία·
γ) από την 1η Ιανουαρίου 2017, την ποσότητα, εκπεφρασμένη σε βάρος και σε ισοδύναμο CO2, των φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου που περιέχονται στο προϊόν ή στον εξοπλισμό ή την ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου για την
οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός, καθώς επίσης και το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των εν λόγω αερίων.
Η επισήμανση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες, κατά περίπτωση:
α) αναφορά ότι τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου περιέχονται σε ερμητικά σφραγισμένο εξοπλισμό·
β) αναφορά ότι ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μεταγωγής παρουσιάζει διαπιστωμένο κατόπιν ελέγχου ποσοστό διαρροής μικρότερο
του 0,1 % ετησίως βάσει της τεχνικής προδιαγραφής του κατασκευαστή.
4.

Η επισήμανση είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη και τοποθετείται είτε:

α) δίπλα στα σημεία πρόσβασης για την πλήρωση με φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου ή στην ανάκτηση αυτού ή
β) στο τμήμα του προϊόντος ή του εξοπλισμού που περιέχει το φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου.
Η επισήμανση αναγράφεται στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί.
5.
Οι αφροί και οι προαναμεμειγμένες πολυόλες που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου διατίθενται στην αγορά
μόνον εφόσον τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου δηλώνονται σε σχετική επισήμανση με την αποδεκτή τους βιομηχανική
ονομασία ή, εάν αυτή δεν υφίσταται, την αντίστοιχη χημική ονομασία. Η επισήμανση αναφέρει σαφώς ότι ο αφρός ή οι
προαναμεμειγμένες πολυόλες περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Όσον αφορά τις πλάκες από αφρώδες υλικό, οι
εν λόγω πληροφορίες αναγράφονται ευανάγνωστα και ανεξίτηλα πάνω σε αυτές.
6.
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν αποκατασταθεί ποιοτικά ή ανακυκλωθεί φέρουν επισήμανση με την
ένδειξη ότι η ουσία προέρχεται από ποιοτική αποκατάσταση ή ανακύκλωση, στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό παρτίδας και την
επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης ποιοτικής αποκατάστασης ή ανακύκλωσης.
7.
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για καταστροφή φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι
το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για καταστροφή.
8.
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για άμεση εξαγωγή φέρουν επισήμανση με την ένδειξη
ότι το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για άμεση εξαγωγή.
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9.
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό φέρουν επισή
μανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.
10.
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για διαβρωτική χάραξη επιφανείας σε ημιαγωγά υλικά
ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών φέρουν επισήμανση με την ένδειξη
ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.
11.
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά ως πρώτη ύλη φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι
το περιεχόμενο του περιέκτη προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως πρώτη ύλη.
12.
Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που διατίθενται στην αγορά για την παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής
για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών φέρουν επισήμανση με την ένδειξη ότι το περιεχόμενο του περιέκτη μπορεί να χρησιμοποι
ηθεί αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.
13.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 5 περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης των προϊόντων και
ειδών εξοπλισμού.
Στην περίπτωση προϊόντων και του εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με δυναμικό υπερθέρμανσης
του πλανήτη 150 ή μεγαλύτερο, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται επίσης στις περιγραφές που χρησιμοποιούνται για
διαφημιστικούς σκοπούς.
14.
Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο των επισημάνσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και στις παραγράφους 4 έως 12, ενώ επίσης μπορεί να καταργεί πράξεις εκδοθείσες δυνάμει του άρθρου 7
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
15.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22, για την
τροποποίηση των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπουν οι παράγραφοι 4 έως 12 όποτε αυτό κρίνεται δέον λόγω εμπορικών
ή τεχνολογικών εξελίξεων.
Άρθρο 13
Έλεγχος της χρήσης
1.
Απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου στην υπό πίεση χύτευση μαγνησίου και στην ανακύκλωση κραμάτων για υπό
πίεση χύτευση μαγνησίου.
Όσον αφορά εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εξαφθοριούχο θείο σε ποσότητα μικρότερη των 850 kg ετησίως, στο πλαίσιο της
υπό πίεσης χύτευσης μαγνησίου και της ανακύκλωσης κραμάτων για υπό πίεση χύτευση μαγνησίου, η απαγόρευση αυτή θα
ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.
2.

Απαγορεύεται η χρήση εξαφθοριούχου θείου για την πλήρωση ελαστικών επισώτρων οχημάτων.

3.
Απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 η χρήση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του
2 500, για την επισκευή ή συντήρηση ψυκτικού εξοπλισμού που περιέχει ψυκτικό αέριο τουλάχιστον 40 τόνων ισοδυνάμου
CO2.
Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει στην περίπτωση στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές
σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των – 50 °C.
Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται έως την 1η Ιανουαρίου 2030 στις ακόλουθες κατηγορίες φθοριούχων
αερίων του θερμοκηπίου:
α) στα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία έχουν υποστεί ποιοτική αποκατάσταση
και χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν
επισήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 6·
β) στα ανακυκλωμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP ίσο με 2 500 ή μεγαλύτερο τα οποία χρησιμοποιούνται για
τη συντήρηση ή επισκευή υπάρχοντος ψυκτικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ανακτηθεί από τέτοιου είδους
εξοπλισμό. Αυτά τα ανακυκλωμένα αέρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από την επιχείρηση που διενήργησε την
ανάκτησή τους, ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής ή από την επιχείρηση για την οποία διενεργήθηκε η ανάκτηση,
ως μέρος της συντήρησης ή της επισκευής.
Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει για ψυκτικό εξοπλισμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 3.
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Άρθρο 14
Εκ των προτέρων πλήρωση εξοπλισμού με υδροφθοράνθρακες
1.
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες
μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των
ποσοστώσεων που προβλέπει το κεφάλαιο IV.
2.
Πριν από τη διάθεση εκ των προτέρων πληρωθέντος εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην αγορά, οι
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με την παράγραφο 1 τεκμηριώνεται πλήρως
και συντάσσουν σχετική δήλωση συμμόρφωσης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, εάν οι υδροφθοράνθρακες που περιέχονται στον εξοπλισμό δεν έχουν διατεθεί στην αγορά της
Ένωσης πριν από την πλήρωση του εν λόγω εξοπλισμού, οι εισαγωγείς του εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Μαρτίου
κάθε έτους, η ορθότητα της τεκμηρίωσης και της δήλωσης συμμόρφωσης πιστοποιείται για το παρελθόν ημερολογιακό έτος, από
ανεξάρτητο ελεγκτή. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι είτε:
α) διαπιστευμένος σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ή
β) διαπιστευμένος για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατηρούν στο αρχείο τους την τεκμηρίωση και
τη δήλωση συμμόρφωσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από τη διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού στην αγορά. Οι
εισαγωγείς εξοπλισμού που διαθέτουν στην αγορά εξοπλισμό που έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράνθρακες οι
οποίοι δεν είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εν λόγω εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι έχουν καταχωριστεί στο
μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
3.
Δια της σύνταξης της δήλωσης συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς εξοπλισμού που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 αναλαμβάνουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις παραγράφους 1 και 2.
4.
Η Επιτροπή καθορίζει μέσω εκτελεστικών πράξεων τις λεπτομερείς διατυπώσεις που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης και
την πιστοποίηση από ανεξάρτητο ελεγκτή όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 15
Μείωση των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά
1.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ποσότητα των υδροφθορανθράκων που δικαιούνται να διαθέσουν ετησίως στην αγορά της
Ένωσης οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα για το εν λόγω έτος, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το
παράρτημα V.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε η ποσότητα των υδροφθορανθράκων που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το
παράρτημα V και διατίθεται από καθένα τους στην αγορά να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη ποσόστωση που τους αποδίδεται
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 ή που τους μεταβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 18.
2.
Δεν ισχύει για τους παραγωγούς ή εισαγωγείς ποσοτήτων υδροφθορανθράκων μικρότερων των 100 τόνων ισοδυνάμου
CO2 ετησίως.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επίσης στις ακόλουθες κατηγορίες υδροφθορανθράκων:
α) υδροφθοράνθρακες που εισάγονται στην Ένωση για να καταστραφούν·
β) υδροφθοράνθρακες που χρησιμοποιούνται από παραγωγό ως πρώτη ύλη ή τους οποίους ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας
προμηθεύει απευθείας σε επιχειρήσεις για χρήση ως πρώτη ύλη·
γ) υδροφθοράνθρακες που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχειρήσεις για εξαγωγή εκτός Ένωσης,
εφόσον οι εν λόγω υδροφθοράνθρακες δεν διατίθενται στη συνέχεια σε κάποιον τρίτο εντός της Ένωσης, πριν από την
εξαγωγή τους·
(1) Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ
L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
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δ) υδροφθοράνθρακες που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό·
ε) υδροφθοράνθρακες που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε επιχείρηση για διαβρωτική χάραξη επιφα
νείας σε ημιαγωγά υλικά ή για τον καθαρισμό των κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού στη βιομηχανία ημιαγωγών·
στ) από την 1η Ιανουαρίου 2018 και ύστερα, υδροφθοράνθρακες που ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας προμηθεύει απευθείας σε
επιχείρηση που παράγει δοσιμετρικές συσκευές εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών.
3.
Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 16, 18, 19 και 25 ισχύουν και για τους υδροφθοράνθρακες που περιέχονται σε
προαναμεμειγμένες πολυόλες.
4.
Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος αρμόδιας αρχής κράτους μέλους και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του παρόντος
κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει, μέσω της έκδοσης εκτελεστικών πράξεων, μια εξαίρεση
διάρκειας έως τεσσάρων ετών ώστε να μην συνυπολογίζονται στην απαίτηση ποσόστωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 οι
υδροφθοράνθρακες που προορίζονται για συγκεκριμένες εφαρμογές ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού,
εφόσον αποδειχθεί ότι:
α) για τις εν λόγω εφαρμογές, προϊόντα ή εξοπλισμό, δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποι
ηθούν για λόγους τεχνικούς ή ασφάλειας, και
β) δεν μπορεί να διασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός με υδροφθοράνθρακες χωρίς δυσανάλογο κόστος.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
Άρθρο 16
Κατανομή ποσοστώσεων για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά
1.
Έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, καθορίζει για κάθε παραγωγό ή εισαγωγέα που έχει
γνωστοποιήσει δεδομένα δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τιμή αναφοράς με βάση τον ετήσιο μέσο
όρο των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που ο παραγωγός ή εισαγωγέας δήλωσε ότι διέθεσε στην αγορά από το 2009 έως το
2012. Οι τιμές αναφοράς υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
2.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς που δεν έχουν υποβάλει πληροφορίες για διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων
δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για την περίοδο αναφοράς της παραγράφου 1 δύνανται να
δηλώσουν ότι προτίθενται να διαθέσουν υδροφθοράνθρακες στην αγορά κατά το επόμενο έτος.
Η δήλωση απευθύνεται στην Επιτροπή και διευκρινίζει τα είδη και τις ποσότητες των υδροφθορανθράκων που αναμένεται να
διατεθούν στην αγορά.
Η Επιτροπή εκδίδει ειδοποίηση σχετικά με την προθεσμία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων. Πριν από την υποβολή της δήλωσης
δυνάμει των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις εγγράφονται στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο
17.
3.
Έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 και εν συνεχεία κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υπολογίζει εκ νέου τις τιμές αναφοράς για τους
παραγωγούς και εισαγωγείς που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου βάσει των ετήσιων μέσων όρων
των ποσοτήτων υδροφθορανθράκων που νομίμως διατίθενται στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2015, όπως αυτές γνωστοποι
ήθηκαν δυνάμει του άρθρου 19 για τα έτη που είναι διαθέσιμα. Η Επιτροπή καθορίζει αυτές τις τιμές αναφοράς μέσω
εκτελεστικών πράξεων.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
4.
Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς για τους οποίους έχουν καθοριστεί τιμές αναφοράς δύνανται να δηλώνουν συμπληρω
ματικές αναμενόμενες ποσότητες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2.
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5.
Η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις σχετικά με τη διάθεση των υδροφθορανθράκων στην αγορά, σε κάθε παραγωγό και
εισαγωγέα για κάθε έτος, αρχής γενομένης από το 2015, εφαρμόζοντας τον μηχανισμό κατανομής που προβλέπεται στο
παράρτημα VI.
Οι ποσοστώσεις κατανέμονται αποκλειστικά σε παραγωγούς ή εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, ή οι οποίοι
εκπροσωπούνται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού. Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι ίδιος με αυτόν που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις των παραγωγών και των εισαγωγέων δυνάμει του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 17
Μητρώο
1.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή δημιουργεί και διασφαλίζει τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου για τις
ποσοστώσεις που αφορούν τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά («μητρώο»).
Η καταχώριση στο μητρώο είναι υποχρεωτική για:
α) παραγωγούς και εισαγωγείς στους οποίους έχει κατανεμηθεί ποσόστωση για διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά,
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5·
β) επιχειρήσεις στις οποίες μεταβιβάζεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 18·
γ) παραγωγούς και εισαγωγείς που δηλώνουν την πρόθεσή τους να υποβάλουν δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος
2·
δ) παραγωγούς και εισαγωγείς που προμηθεύουν ή επιχειρήσεις που προμηθεύονται υδροφθοράνθρακες για τους σκοπούς που
απαριθμούνται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) έως στ)·
ε) εισαγωγείς εξοπλισμού που διαθέτουν στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμό εάν οι υδροφθοράνθρακες που
περιέχει ο εν λόγω εξοπλισμός δεν είχαν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης πριν από την πλήρωση του εν λόγω εξοπλισμού
σύμφωνα με το άρθρο 14.
Η καταχώριση πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης στην Επιτροπή σύμφωνα με διαδικασίες που θα ορίσει η Επιτροπή.
2.
Η Επιτροπή μπορεί, στον βαθμό που απαιτείται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του
μητρώου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
3.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί και εισαγωγείς που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο ενημερώνονται μέσω αυτού
σχετικά με την ποσόστωση που τους έχει κατανεμηθεί και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτής κατά τη διάρκεια της περιόδου
ισχύος της κατανομής.
4.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των τελωνείων, έχουν πρόσβαση στο μητρώο προς ενημέρωσή
τους.
Άρθρο 18
Μεταβίβαση ποσοστώσεων και έγκριση της χρήσης ποσοστώσεων για τη διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων σε
εισαγόμενο εξοπλισμό
1.
Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας για τον οποίο έχει καθοριστεί τιμή αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 ή 3
και στον οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5, δύναται να μεταβιβάσει την εν λόγω
ποσόστωση στο μητρώο του άρθρου 17 παράγραφος 1, για το σύνολο ή μέρος των ποσοτήτων, σε άλλον παραγωγό ή
εισαγωγέα στην Ένωση ή σε άλλον παραγωγό ή εισαγωγέα που εκπροσωπείται στην Ένωση από αποκλειστικό αντιπρόσωπο
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο.
2.
Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας στον οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 3 ή
στον οποίο έχει μεταβιβαστεί ποσόστωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλη
επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την ποσόστωσή του για τους σκοπούς του άρθρου 14.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση,
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών
της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
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Κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας στον οποίο έχει κατανεμηθεί ποσόστωση αποκλειστικά βάσει δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 16
παράγραφος 2, δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλη επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την ποσόστωσή του για τους σκοπούς του
άρθρου 14 μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ο εξουσιοδοτών παραγωγός ή εισαγωγέας είναι αυτός που θα προμηθεύσει τις
σχετικές ποσότητες υδροφθορανθράκων.
Για τους σκοπούς των άρθρων 15 και 16 και του άρθρου 19 παράγραφοι 1 και 6, οι αντίστοιχες ποσότητες υδροφθορανθράκων
τεκμαίρεται ότι έχουν διατεθεί στην αγορά από τον εξουσιοδοτούντα παραγωγό ή εισαγωγέα κατά τον χρόνο της εξουσιοδό
τησης. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον εξουσιοδοτούντα παραγωγό ή εισαγωγέα να αποδείξει ότι δραστηριοποιείται στον
τομέα της προμήθειας υδροφθορανθράκων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 19
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη χρήση ως πρώτη ύλη και την καταστροφή
των ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I ή ΙΙ
1.
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε παραγωγός, εισαγωγέας και εξαγωγέας που έχει παραγάγει,
εισαγάγει ή εξαγάγει έναν μετρικό τόνο ή 100 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και
αερίων του παραρτήματος II κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή με τα
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Η παρούσα
παράγραφος ισχύει επίσης για επιχειρήσεις στις οποίες κατανέμεται ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1.
2.
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολο
γιακού έτους έχει προβεί στην καταστροφή ποσότητας ενός μετρικού τόνου ή 1 000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των αερίων που απαριθμούνται στο παράρτημα II, υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή με
τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.
3.
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολο
γιακού έτους χρησιμοποίησε 1 000 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ως πρώτη ύλη
υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή με τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα VII για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το
εν λόγω ημερολογιακό έτος.
4.
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολο
γιακού έτους διέθεσε στην αγορά 500 τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και αερίων
του παραρτήματος II, ως αέρια που περιέχονται σε προϊόντα ή εξοπλισμό, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή με τα στοιχεία που
αναφέρονται στο παράρτημα VII για καθεμία από τις ως άνω ουσίες για το εν λόγω ημερολογιακό έτος.
5.
Κάθε εισαγωγέας εξοπλισμού που διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό που έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με υδροφθοράν
θρακες οι οποίοι δεν είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από την πλήρωση του εν λόγω εξοπλισμού υποβάλλει στην Επιτροπή
πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2.
6.
Έως τις 30 Ιουνίου 2015 και κάθε έτος εφεξής, κάθε επιχείρηση η οποία, βάσει της παραγράφου 1, υποβάλλει έκθεση
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ποσότητας υδροφθορανθράκων 10 000 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή μεγαλύτερης κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό έτος διασφαλίζει, επιπροσθέτως, ότι η ορθότητα των δεδομένων πιστοποιείται από ανεξάρτητο
ελεγκτή. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής είναι είτε:
α) διαπιστευμένος σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ ή
β) διαπιστευμένος για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.
Η επιχείρηση διατηρεί την έκθεση πιστοποίησης στο αρχείο της για τουλάχιστον πέντε έτη. Η έκθεση πιστοποίησης, μετά από
σχετική αίτηση, τίθεται στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους και της Επιτροπής.
7.
Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να καθορίζει τον μορφότυπο και τα μέσα για την υποβολή των εκθέσεων
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 24.
8.
Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που της έχουν
υποβληθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
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Άρθρο 20
Συλλογή δεδομένων για τις εκπομπές
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα υποβολής εκθέσεων για τους οικείους τομείς του παρόντος κανονισμού προκειμένου να
συγκεντρώνουν, κατά το δυνατόν, δεδομένα για τις εκπομπές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Επανεξέταση
1.
Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22 όσον αφορά την
ενημέρωση των παραρτημάτων I, II και IV βάσει των νέων εκθέσεων αξιολόγησης που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την
κλιματική αλλαγή ή των νέων εκθέσεων της Επιτροπής Επιστημονικής Αξιολόγησης (SAP) του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ όσον
αφορά το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη των ουσιών που περιλαμβάνονται στα εν λόγω παραρτήματα.
2.
Βασιζόμενη στα στοιχεία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των αερίων που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ, τα
οποία υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19, και σχετικά με τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία
κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20, καθώς και σε κάθε σχετική πληροφορία που λαμβάνεται από τα κράτη μέλη, η
Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού.
Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υδροφθοραν
θράκων στην αγορά της Ένωσης.
Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσιεύει γενική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού, που περιλαμβάνει ειδικότερα:
α) πρόβλεψη για τη συνεχιζόμενη ζήτηση υδροφθορανθράκων έως το 2030, καθώς και μετά από το εν λόγω έτος·
β) εκτίμηση της ανάγκης για περαιτέρω δράση της Ένωσης και των κρατών μελών της υπό το πρίσμα των υπαρχουσών και των
νέων διεθνών δεσμεύσεων όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου·
γ) επισκόπηση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, της εθνικής νομοθεσίας περί ασφάλειας και των οικοδομικών κανονισμών
στα κράτη μέλη σε σχέση με τη μετάβαση σε εναλλακτικά ψυκτικά μέσα·
δ) επανεξέταση της διαθεσιμότητας τεχνικώς εφικτών και οικονομικά συμφερουσών εναλλακτικών λύσεων για προϊόντα και
εξοπλισμό που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου όσον αφορά προϊόντα και εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνονται
στο παράρτημα III, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή απόδοση.
3.
Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία αξιολογείται η απαγόρευση του
σημείου 13 του παραρτήματος III, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη διαθεσιμότητα οικονομικά συμφερουσών, τεχνικά εφικτών,
ενεργειακά αποδοτικών και αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων για τα κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα που αναφέρονται στην εν
λόγω διάταξη. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν απαιτείται, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθεί η διάταξη του σημείου 13 του παραρτήματος III.
4.
Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2020, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία εκτιμάται εάν υπάρχουν οικονομικά
συμφέρουσες, τεχνικά εφικτές, ενεργειακά αποδοτικές και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες καθιστούν δυνατή την
αντικατάσταση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε νέους δευτερεύοντες ηλεκτρικούς εξοπλισμούς μεταγωγής μέσης
τάσης και σε νέα μικρά συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου και υποβάλλει νομοθετική πρόταση, εάν απαιτείται,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθεί ο κατάλογος του παραρτήματος III.
5.
Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία αξιολογείται η μέθοδος κατανομής των
ποσοστώσεων, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της κατανομής ποσοστώσεων δωρεάν, καθώς και το κόστος εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη και μιας πιθανής διεθνούς συμφωνίας για τους υδροφθοράνθρακες, εφόσον ισχύει. Βάσει
της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν απαιτείται, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
προκειμένου:
α) να τροποποιηθεί η μέθοδος κατανομής των ποσοστώσεων·
β) να θεσπιστεί κατάλληλη μέθοδος κατανομής τυχόν εσόδων.
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6.
Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2017, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση στην οποία εξετάζεται η ενωσιακή νομοθεσία
όσον αφορά την κατάρτιση φυσικών προσώπων στον ασφαλή χειρισμό εναλλακτικών ψυκτικών μέσων που προορίζονται προς
αντικατάσταση ή περιορισμό της χρήσης φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και υποβάλλει, εάν απαιτείται, νομοθετική
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική ενωσιακή νομοθεσία.
Άρθρο 22
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 15 και στο άρθρο 21
παράγραφος 1 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 10 Ιουνίου 2014. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση
σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερα εννέα μήνες πριν από το τέλος της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται
αυτομάτως για περαιτέρω περιόδους πέντε ετών, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλει αντιρρήσεις
για αυτήν την ανανέωση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 15 και στο άρθρο 21 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης συνεπάγεται λήξη της εξουσιοδότησης
που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.
5.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 15 και το άρθρο 21 παράγραφος 1
τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντός
προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από
τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν
πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Άρθρο 23
Φόρουμ διαβούλευσης
Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξασφαλίζει την ισορροπημένη συμμετοχή των εκπροσώπων των
κρατών μελών και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, των
εκπροσώπων των κατασκευαστών, των χειριστών και του πιστοποιημένου προσωπικού. Προς αυτόν τον σκοπό, θεσπίζει φόρουμ
διαβούλευσης για τα εν λόγω μέρη, προκειμένου να συναντώνται και να παρέχουν συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη στην
Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων για
τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, καθώς
και των παραμέτρων ασφάλειας στη χρήση τους. Η Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του φόρουμ διαβούλευσης, ο
οποίος δημοσιεύεται.
Άρθρο 24
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
182/2011.
2.
Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Όταν
η επιτροπή δεν διατυπώνει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5
παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 25
Κυρώσεις
1.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλουν για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως την 1η Ιανουαρίου 2017 το αργότερο, ενώ επίσης
κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.
2.
Εκτός από τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι επιχειρήσεις που έχουν υπερβεί την ποσόστωσή τους για
τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά, όπως τους κατανεμήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 ή τους
μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 18, λαμβάνουν μειωμένη ποσόστωση για την περίοδο κατανομής μετά τον εντοπισμό
της υπέρβασης.
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Το ποσό της μείωσης υπολογίζεται ως το 200 % της ποσοτικής υπέρβασης της ποσόστωσης. Εάν η ποσότητα που προκύπτει από
τον υπολογισμό της μείωσης είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα προς κατανομή σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 ως
ποσόστωση για την περίοδο κατανομής μετά τον εντοπισμό της υπέρβασης, δεν κατανέμεται ποσόστωση για την εν λόγω περίοδο
κατανομής και η ποσόστωση των ακόλουθων περιόδων κατανομής μειώνεται επίσης έως ότου καλυφθεί η συνολική ποσότητα της
μείωσης.
Άρθρο 26
Κατάργηση
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2015, με την επιφύλαξη της τήρησης των απαιτήσεων
του εν λόγω κανονισμού σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται σε αυτόν.
Ωστόσο, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1493/2007, (ΕΚ) αριθ. 1494/2007, (ΕΚ) αριθ. 1497/2007, (ΕΚ) αριθ. 1516/2007, (ΕΚ)
αριθ. 303/2008, (ΕΚ) αριθ. 304/2008, (ΕΚ) αριθ. 305/2008, (ΕΚ) αριθ. 306/2008, (ΕΚ) αριθ. 307/2008 και (ΕΚ) αριθ.
308/2008 παραμένουν σε ισχύ και εξακολουθούν να εφαρμόζονται, εκτός εάν και έως ότου καταργηθούν από κατ’ εξουσιο
δότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού.
Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και ερμηνεύονται
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VIII.
Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Στρασβούργο, 16 Απριλίου 2014.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜ ΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΟ 1)
Ουσία
Χημική ονομασία

Βιομηχανική ονομασία

Χημικός τύπος

(Κοινή ονομασία)

GWP (1)

Τμήμα 1: Υδροφθοράνθρακες (HFC)
HFC-23

τριφθορομεθάνιο
(φθοροφόρμιο)

CHF3

14 800

HFC-32

διφθορομεθάνιο

CH2F2

675

HFC-41

Φθορομεθάνιο
(μεθυλοφθορίδιο)

CH3F

92

HFC-125

πενταφθοροαιθάνιο

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-τετραφθοροαιθάνιο

CHF2CHF2

1 100

HFC-134α

1,1,1,2-τετραφθοροαιθάνιο

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-τριφθοροαιθάνιο

CH2FCHF2

HFC-143α

1,1,1-τριφθοροαιθάνιο

CH3CF3

HFC-152

1,2-διφθοροαιθάνιο

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-διφθοροαιθάνιο

CH3CHF2

124

HFC-161

φθοροαιθάνιο
(αιθυλοφθορίδιο)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-επταφθοροπροπάνιο

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-εξαφθοροπροπάνιο

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-εξαφθοροπροπάνιο

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-εξαφθοροπροπάνιο

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-πενταφθοροπροπάνιο

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-πενταφθοροπροπάνιο

CHF2CH2CF3

1 030

353
4 470
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Ουσία
Χημική ονομασία

Βιομηχανική ονομασία

Χημικός τύπος

(Κοινή ονομασία)

GWP (1)

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-πενταφθοροβουτάνιο

CF3CH2CF2CH3

HFC-43-10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-δεκαφθοροπεντάνιο

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

CF4

7 390

794

Τμήμα 2: Υπερφθοράνθρακες (PFC)
PFC-14

Τετραφθορομεθάνιο
(υπερφθορομεθάνιο,
άνθρακα)

τετραφθορίδιο

του

PFC-116

Εξαφθοροαιθάνιο
(υπερφθοροαιθάνιο)

C2F6

12 200

PFC-218

Οκταφθοροπροπάνιο
(υπερφθοροπροπάνιο)

C3F8

8 830

PFC-3-1-10
(R-31-10)

Δεκαφθοροβουτάνιο
(υπερφθοροβουτάνιο)

C4F10

8 860

PFC-4-1-12
(R-41-12)

Δωδεκαφθοροπεντάνιο
(υπερφθοροπεντάνιο)

C5F12

9 160

PFC-5-1-14
(R-51-14)

Δεκατετραφθοροεξάνιο
υπερφθοροεξάνιο

C6F14

9 300

PFC-c-318

Οκταφθοροκυκλοβουτάνιο
(υπερφθοροκυκλοβουτάνιο)

c-C4F8

10 300

SF6

22 800

Τμήμα 3: Άλλες υπερφθοριωμένες ενώσεις
εξαφθοριούχο θείο

(1) Με βάση την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης (ΤΑR) που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΛΛΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19
Ουσία
Χημικός τύπος

Κοινή ονομασία/βιομηχανική ονομασία

GWP (1)

Τμήμα 1: Ακόρεστοι υδρο(χλωρο)φθοράνθρακες
HFC-1234yf

CF3CF = CH2

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

72

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1 (3)

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (ισοφλουράνιο)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-245cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

4 (2)

Τμήμα 2: Φθοριωμένοι αιθέρες και αλκοόλες
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Ουσία
Χημικός τύπος

Κοινή ονομασία/βιομηχανική ονομασία

20.5.2014

GWP (1)

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmy1

(CF3)2CFOCH3

343

2,2,3,3,3-πενταφθοροπροττανόλη

CF3CF2CH2OH

42

δις (τριφθορομεθυλο)-μεθανόλη

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (δεσφλουράνιο)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmz1

(CF3)2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11
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Ουσία
Χημικός τύπος

Κοινή ονομασία/βιομηχανική ονομασία

HFE-374pc2

L 150/221

GWP (1)

CHF2CF2OCH2CH3

557

- (CF2)4CH (OH) -

73

Τμήμα 3: Άλλες υπερφθοριωμένες ενώσεις
υπερφθοροπολυμεθυλισοπροπυλαιθέρας (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

τριφθορίδιο του αζώτου

NF3

17 200

τριφθορο-μεθυλ-πενταφθοριούχο θείο

SF5CF3

17 700

υπερφθοροκυκλοπροπάνιο

c-C3F6

17 340 (4)

(1) Με βάση την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης (ΤΑR) που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.
(2) GWP σύμφωνα με την Έκθεση του 2010 σχετικά με την αξιολόγηση της Επιτροπής Επιστημονικής Αξιολόγησης (SAP) του πρωτοκόλλου του
Μόντρεαλ, πίνακες 1-11, με δύο αξιολογηθείσες από ομοτίμους επιστημονικές παραπομπές. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/
Scientific_Assessment_2010/index.shtml
(3) Προκαθορισμένη τιμή, το δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν είναι ακόμη διαθέσιμο.
(4) Ελάχιστη τιμή σύμφωνα με την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Προϊόντα και εξοπλισμός
Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το
παράρτημα IV, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 6).

Ημερομηνία
απαγόρευσης

1. Για τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται
για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερ
μότητας, συστημάτων πυροπροστασίας ή μεταγωγής, ή χρησιμοποιούνται ως διαλύτες

4 Ιουλίου 2007

2. Ανοικτά συστήματα άμεσης εξάτμισης τα οποία περιέχουν HFC και PFC ως ψυκτικά μέσα

4 Ιουλίου 2007

3. Εξοπλισμός πυροπροστασίας

που περιέχει υπερφθοράνθρακες (PFC)
που περιέχει HFC-23

4 Ιουλίου 2007
1η Ιανουαρίου 2016

4. Παράθυρα για οικιακή χρήση που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

4 Ιουλίου 2007

5. Λοιπά παράθυρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

4 Ιουλίου 2008

6. Υποδήματα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

4 Ιουλίου 2006

7. Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

4 Ιουλίου 2007

8. Αφροί ενός συστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται για την τήρηση των εθνικών
κανόνων ασφάλειας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP τουλάχιστον 150

4 Ιουλίου 2008

9. Συσκευές παραγωγής αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται για πώληση στο
ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο 40 του
παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και προειδοποιητικές κόρνες, που
περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150

4 Ιουλίου 2009

10. Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150

1η Ιανουαρίου 2015

11. Ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης (ερ που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο 1η Ιανουαρίου 2020
του 2 500
μητικά σφραγισμένος εξοπλισμός)
που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο 1η Ιανουαρίου 2022
του 150
12. Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε HFC με GWP 1η Ιανουαρίου 2020
μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές
σχεδιασμένες για την ψύξη προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των – 50 °C.
13. Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW ή μεγαλύτερη, τα οποία 1η Ιανουαρίου 2022
περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP
τουλάχιστον 150, με εξαίρεση το πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα των κλιμακοειδών συστημάτων, όπου
μπορούν να χρησιμοποιούνται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μικρότερο του 1 500.

20.5.2014
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Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το
παράρτημα IV, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 6).

L 150/223

Ημερομηνία
απαγόρευσης

14. Κινητός εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών (ερμητικά σφραγισμένα συστήματα που μπορούν να 1η Ιανουαρίου 2020
μετακινηθούν από τον τελικό χρήστη) που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150
15. Συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου με λιγότερο από 3 kg φθοριούχων αερίων του 1η Ιανουαρίου 2025
θερμοκηπίου, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου με GWP τουλάχιστον 750.
16. Αφροί που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με Εξηλασμένο πολυστυρένιο (XPS)
GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περι
πτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι προ Λοιποί αφροί
κειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφά
λειας.

1η Ιανουαρίου 2020
1η Ιανουαρίου 2023

17. Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις 1η Ιανουαρίου 2018
περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφά
λειας ή όταν χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΜΈΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΎ GWP ΕΝΌΣ ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ

Το GWP ενός μείγματος υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος που προκύπτει από το άθροισμα των κατά βάρος
κλασμάτων των επιμέρους ουσιών επί το αντίστοιχό τους GWP, εκτός εάν άλλως ορίζεται, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών
που δεν είναι φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Σ ðΟυσία X % Ü GWPÞ þ ðΟυσία Y % Ü GWPÞ þ … ðΟυσία N % Ü GWPÞ;

όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους +/– 1 %.

Παράδειγμα εφαρμογής του ως άνω τύπου σε μείγμα αερίων αποτελούμενο κατά 60 % από διμεθυλικό αιθέρα, κατά 10 % από
HFC-152a και κατά 30 % από ισοβουτάνιο:
Σ ð60 % Ü 1Þ þ ð10 % Ü 124Þ þ ð30 % Ü 3Þ

→ Συνολικό GWP = 13,9

Τα GWP των ακόλουθων μη φθοριούχων ουσιών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των GWP των μειγμάτων. Για άλλες
ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα ισχύει η προκαθορισμένη τιμή 0.
Ουσία
Συνήθης ονομασία

Βιομηχανική ονομασία

Χημικός τύπος

GWP (1)

μεθάνιο

CH4

25

υποξείδιο του αζώτου

N2O

298

διμεθυλαιθέρας

CH3OCH3

1

διχλωρομεθάνιο

CH2Cl2

9

μεθυλοχλωρίδιο

CH3Cl

13

χλωροφόρμιο

CHCl3

31

αιθάνιο

R-170

CH3CH3

6

προπάνιο

R-290

CH3CH2CH3

3

βουτάνιο

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

ισοβουτάνιο

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

πεντάνιο

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5 (2 )

ισοπεντάνιο

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5 (2 )

αιθοξυαιθάνιο (διαιθυλαιθέρας)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

μυρμηκικό μεθύλιο

R-611

HCOOCH3

25

υδρογόνο

R-702

H2

6

αμμωνία

R-717

NH3

0

αιθυλένιο

R-1150

C2H4

4

προπυλένιο

R-1270

C3H6

2

C5H10

5 (2 )

κυκλοπεντάνιο

(1) Με βάση την τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται
διαφορετικά.
(2) Ουσία που δεν απαριθμείται στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης που ενέκρινε η Διακυβερνητική Ομάδα για την κλιματική αλλαγή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΔΡΟ
ΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΕΡΑ

Η μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 υπολογίζεται με εφαρμογή των ακόλουθων ποσοστών στον
ετήσιο μέσο όρο της συνολικής ποσότητας που διατέθηκε στην αγορά της Ένωσης κατά την περίοδο 2009 έως 2012. Από το
2018 και ύστερα, η μέγιστη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 υπολογίζεται εφαρμόζοντας τα ακόλουθα
ποσοστά στον ετήσιο μέσο όρο της συνολικής ποσότητας που διατέθηκε στην αγορά της Ένωσης κατά την περίοδο 2009 έως
2012, αφαιρώντας στη συνέχεια τα ποσά για εξαιρούμενες χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2, βάσει των
διαθέσιμων δεδομένων.
Έτη

Ποσοστό για τον υπολογισμό της μέγιστης ποσότητας για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην
αγορά και των αντίστοιχων ποσοστώσεων

2015

100 %

2016-2017

93 %

2018-2020

63 %

2021-2023

45 %

2024-2026

31 %

2027-2029

24 %

2030

21 %

Η μέγιστη ποσότητα, οι τιμές αναφοράς και οι ποσοστώσεις για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά που αναφέρονται
στα άρθρα 15 και 16 υπολογίζονται ως συνολικές ποσότητες όλων των τύπων υδροφθορανθράκων, εκπεφρασμένες σε τόνους
ισοδυνάμου CO2.
Ο υπολογισμός των τιμών αναφοράς και των ποσοστώσεων για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά που αναφέρονται στα
άρθρα 15 και 16 βασίζεται στις ποσότητες υδροφθορανθράκων που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από τους παραγωγούς
και τους εισαγωγείς κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή κατανομής, αλλά χωρίς να συνυπολογίζονται οι ποσότητες
υδροφθορανθράκων για τη χρήση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, βάσει των
διαθέσιμων δεδομένων.
Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ) επαληθεύονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος
6, ανεξαρτήτως των εμπλεκόμενων ποσοτήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16

1.

Προσδιορισμός Της Ποσότητας Που Πρόκειται Να Κατανεμηθεί Στις Επιχειρήσεις Για Τις Οποίες Έχουν Καθοριστεί Τιμές
Αναφοράς Σύμφωνα Με Το Άρθρο 16 Παράγραφοι 1 Και 3
Κάθε επιχείρηση για την οποία έχει καθοριστεί τιμή αναφοράς λαμβάνει ποσόστωση που αντιστοιχεί στο 89 % της τιμής
αναφοράς πολλαπλασιασμένο επί το ποσοστό που αναφέρεται στο παράρτημα V για το αντίστοιχο έτος.

2.

Προσδιορισμός της ποσότητας που πρόκειται να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το
άρθρο 16 παράγραφος 2
Το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται σύμφωνα με το σημείο 1 αφαιρείται από τη μέγιστη ποσότητα για το εν
λόγω έτος όπως ορίζεται στο παράρτημα V ώστε να καθοριστεί η ποσότητα που πρέπει να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις για
τις οποίες δεν έχει οριστεί τιμή αναφοράς και οι οποίες έχουν υποβάλει δήλωση βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2
(ποσότητα προς κατανομή στο στάδιο 1 του υπολογισμού).

2.1. Στάδιο 1 του υπολογισμού
Σε κάθε επιχείρηση αποδίδεται ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στην αιτηθείσα βάσει της δήλωσής της, εφόσον δεν υπερβαίνει
το μερίδιο που της αναλογεί από την προς κατανομή ποσότητα κατά το στάδιο 1.
Το κατ’ αναλογία μερίδιο υπολογίζεται διαιρώντας το 100 διά του αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει δήλωση.
Το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται κατά το στάδιο 1 αφαιρείται από την ποσότητα που κατανέμεται στο
στάδιο 1 για να καθοριστεί η ποσότητα που κατανέμεται στο στάδιο 2.
2.2. Στάδιο 2 του υπολογισμού
Κάθε επιχείρηση που δεν έλαβε το 100 % της ποσότητας που αιτήθηκε στη δήλωσή της κατά το στάδιο 1 λαμβάνει
επιπρόσθετη κατανομή που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αιτηθείσας ποσότητας και της ποσότητας που ελήφθη στο
στάδιο 1. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνεται τοιουτοτρόπως το κατ’ αναλογία μερίδιο της ποσότητας που πρόκειται
να διατεθεί στο στάδιο 2.
Το κατ’ αναλογία μερίδιο υπολογίζεται με διαίρεση του 100 διά του αριθμού των επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες για
κατανομή κατά το στάδιο 2. Το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται κατά το στάδιο 2 αφαιρείται από την
ποσότητα που κατανέμεται στο στάδιο 2 για να καθοριστεί η ποσότητα που κατανέμεται στο στάδιο 3.
2.3. Στάδιο 3 του υπολογισμού
Το στάδιο 2 επαναλαμβάνεται έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα ή έως ότου η ποσότητα που απομένει να
κατανεμηθεί κατά το επόμενο στάδιο είναι μικρότερη από 500 τόνους ισοδυνάμου CO2.
3.

Προσδιορισμός της ποσότητας που πρόκειται να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το
άρθρο 16 παράγραφος 4
Για την κατανομή ποσοστώσεων για το διάστημα 2015 έως 2017, το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται
σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 αφαιρείται από τη μέγιστη ποσότητα για το δεδομένο έτος όπως ορίζεται στο παράρτημα V,
ώστε να καθοριστεί η ποσότητα που πρέπει να κατανεμηθεί σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει οριστεί τιμή αναφοράς και οι
οποίες έχουν υποβάλει δήλωση βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 4.
Ισχύει ο μηχανισμός κατανομής που προβλέπεται στα σημεία 2.1 και 2.2.
Για την κατανομή ποσοστώσεων για το 2018 και για κάθε έτος εφεξής, οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 θα αντιμετωπίζονται όπως οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση σύμφωνα
με το άρθρο 16 παράγραφος 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19

1. Κάθε παραγωγός που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, υποβάλλει έκθεση σχετικά με:
α) τη συνολική ποσότητα κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που έχει παραγάγει στην Ένωση,
αναφέροντας τις κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται η εκάστοτε ουσία·
β) τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα I και, όπου απαιτείται, στο παράρτημα II που έχει διαθέσει
στην αγορά της Ένωσης, αναφέροντας χωριστά τις ποσότητες που έχουν διατεθεί στην αγορά για χρήση ως πρώτη ύλη,
για άμεση εξαγωγή, για παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών, για χρήση σε
στρατιωτικό εξοπλισμό και διαβρωτική χάραξη ημιαγωγών υλικών ή για καθαρισμό κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού
ατμού, στα πλαίσια του τομέα κατασκευής ημιαγωγών·
γ) τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που έχει ανακυκλώσει, αποκαταστήσει ποιοτικά ή
καταστρέψει, κατά περίπτωση·
δ) τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης·
ε) κάθε έγκριση της χρήσης ποσοστώσεων, διευκρινίζοντας τις σχετικές ποσότητες, για τους σκοπούς του άρθρου 14.
2. Κάθε εισαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 υποβάλλει έκθεση σχετικά με:
α) την ποσότητα κάθε ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα I και, όπου απαιτείται, στο παράρτημα II που έχει εισαγάγει
στην Ένωση, προσδιορίζοντας τις κύριες κατηγορίες εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιείται η ουσία, αναφέροντας
χωριστά τις ποσότητες που έχουν διατεθεί στην αγορά για καταστροφή, για χρήση ως πρώτη ύλη, για άμεση εξαγωγή,
για παραγωγή δοσιμετρικών συσκευών εισπνοής για τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών, για χρήση σε στρατιωτικό εξοπλισμό
και διαβρωτική χάραξη ημιαγωγών υλικών ή για καθαρισμό κλιβάνων απόθεσης μέσω χημικού ατμού, στα πλαίσια του
τομέα κατασκευής ημιαγωγών·
β) τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που έχει ανακυκλώσει, αποκαταστήσει ποιοτικά ή
καταστρέψει, κατά περίπτωση·
γ) κάθε έγκριση της χρήσης ποσοστώσεων, διευκρινίζοντας τις σχετικές ποσότητες, για τους σκοπούς του άρθρου 14·
δ) τυχόν αποθέματα που είχε στην κατοχή του κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου που αφορά η υποβολή έκθεσης.
3. Κάθε εξαγωγέας που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 υποβάλλει έκθεση σχετικά με:
α) τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που έχει εξαγάγει από την Ένωση, εκτός από τις
ποσότητες που προορίζονται για ανακύκλωση, ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή·
β) τυχόν ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που η Ένωση έχει εξαγάγει προς ανακύκλωση,
ποιοτική αποκατάσταση και καταστροφή, κατά περίπτωση.
4. Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 υποβάλλει έκθεση σχετικά με:
α) τις ποσότητες των ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ που καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένων των
ποσοτήτων οι οποίες περιέχονταν σε προϊόντα και εξοπλισμό·
β) τα τυχόν αποθέματα ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ των οποίων η καταστροφή έχει προγραμματι
στεί, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων οι οποίες περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό·
γ) τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία καταστροφής των ουσιών που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ.
5. Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις ποσότητες κάθε ουσίας που
απαριθμείται στο παράρτημα I που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη.
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6. Κάθε επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 υποβάλλει έκθεση σχετικά με:
α) τις κατηγορίες προϊόντων ή εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ·
β) τον αριθμό των μονάδων·
γ) τις ποσότητες κάθε ουσίας που απαριθμείται στα παραρτήματα I και ΙΙ που περιέχονται στα προϊόντα ή στον εξοπλισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΊΑΣ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

—

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

—

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 12

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτη περίοδος

Άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 6

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 10 παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτη περίοδος

Άρθρο 10 παράγραφος 10 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και άρθρο 10 παρά
γραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 13

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1 και παράρτημα VII

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 7

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 8

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Άρθρο 20 και άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 12 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη και τρίτη Άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4
περίοδος
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Ο παρών κανονισμός

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 13

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 7 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος

Άρθρο 12 παράγραφος 14

Άρθρο 7 παράγραφος 3 δεύτερη περίοδος

Άρθρο 12 παράγραφος 15

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

—

Άρθρο 9 παράγραφος 3

—

Άρθρο 10

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 11

—

Άρθρο 12

Άρθρο 24

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 14

—

Άρθρο 15

Άρθρο 27

Παράρτημα I — Μέρος 1

Παράρτημα I

Παράρτημα I — Μέρος 2

Παράρτημα IV

Παράρτημα II

Παράρτημα III
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Απριλίου 2014
για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση
στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη
χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/283/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 σε συνδυασμό
με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (1)
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Ένωση και τα κράτη μέλη της συντάσσονται με τη γενική συναίνεση των 193 συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για
τη βιολογική ποικιλομορφία («ΣΒΠ») (2) τα οποία ενέκριναν, στις 29 Οκτωβρίου 2010, το πρωτόκολλο της Ναγκόγια για
την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη
χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα («το πρωτόκολλο της Ναγκό
για»).

(2)

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2011 (3), το πρωτόκολλο της Ναγκόγια υπογράφηκε από την
Ένωση, με την επιφύλαξη της σύναψής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν υπογράψει
το πρωτόκολλο της Ναγκόγια.

(3)

Η Ένωση δεσμεύεται για ταχεία εφαρμογή και επικύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΣΒΠ, κάθε πρωτόκολλό της ΣΒΠ τίθεται προς επικύρωση ή έγκριση από τα κράτη και από
τους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης.

(5)

Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προσπαθήσουν να καταθέσουν ταυτοχρόνως, στο μέτρο του δυνατού, τα
έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια.

(6)

Το πρωτόκολλο της Ναγκόγια θα πρέπει συνεπώς να εγκριθεί εξ ονόματος της Ένωσης,

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 309 της 13.12.1993, σ. 3.
(3) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης το πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και
ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη
βιολογική ποικιλομορφία.
Το κείμενο του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να καταθέσουν, εξ
ονόματος της Ένωσης, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, το έγγραφο έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 33
του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια (1). Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά καταθέτουν τη δήλωση που παρατίθεται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.
Λουξεμβούργο, 14 Απριλίου 2014.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. TSAFTARIS

(1) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 191,
είναι αρμόδια να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, και για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, οι οποίες
συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
— διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,
— προστασία της υγείας του ανθρώπου,
— συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,
— προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημά
των, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει μέτρα σε επίπεδο Ένωσης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και για την
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής της αγοράς.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης υπόκειται εκ φύσεως σε διαρκή εξέλιξη. Προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις
υποχρεώσεις της βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 στοιχείο α) του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους
γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο
επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομορφία, η Ένωση θα επικαιροποιεί τον κατάλογο των νομικών πράξεων που
θα διαβιβάζεται στο Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ευθύνη της εκπλήρωσης όσων υποχρεώσεων απορρέουν από το παρόν πρωτόκολλο και διέπονται
από το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.»
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΝΑΓΚΟΓΙΑ
για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη βιολογική
ποικιλομοφία
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομοφία, εφεξής «η Σύμβαση»,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων συγκατα
λέγεται μεταξύ των τριών βασικών στόχων της Σύμβασης, και αναγνωρίζοντας ότι με το παρόν Πρωτόκολλο επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου
αυτού στο πλαίσιο της Σύμβασης,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών επί των φυσικών τους πόρων και σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το άρθρο 15 της Σύμβασης,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η μεταφορά τεχνολογίας και η τεχνολογική συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία δυναμικότητας έρευνας και καινο
τομίας για την προσθήκη αξίας στους γενετικούς πόρους των αναπτυσσόμενων χωρών, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 19 της Σύμβασης,
συμβάλλουν σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την οικονομική αξία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, καθώς και η
δίκαιη και ισότιμη κάρπωση της οικονομικής αυτής αξίας και από τους φύλακες της βιοποικιλότητας, αποτελούν βασικά κίνητρα για τη
διατήρηση της βιολογικής ποικιλομοφίας και την αειφορική χρήση των συστατικών της στοιχείων,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη δυνατότητα της πρόσβασης και του καταμερισμού των οφελών να συντελέσουν στη διατήρηση και την αειφορική χρήση
της βιολογικής ποικιλομοφίας, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην περιβαλλοντική αειφορία και, με τον τρόπο αυτό, να συμβάλουν στην
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σύνδεση της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους με τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν
από τη χρησιμοποίησή τους,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της παροχής ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο
καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τη σπουδαιότητα της προαγωγής της ισότητας και της δικαιοσύνης κατά τη διαπραγμάτευση αμοιβαία
αποδεκτών όρων μεταξύ παρόχων και χρηστών βιολογικών πόρων,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην πρόσβαση και στον καταμερισμό των οφελών, και
ΔΗΛΏΝΟΝΤΑΣ την ανάγκη πλήρους συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα χάραξης και εφαρμογής πολιτικής για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να στηρίξουν περαιτέρω την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και τον
καταμερισμό των οφελών,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι απαιτείται καινοτόμος λύση για την αντιμετώπιση του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών που απορρέουν
από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες συνδέονται με γενετικούς πόρους σε διασυνοριακές περιπτώσεις ή
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατόν να δοθεί ή να ληφθεί συναίνεση μετά από ενημέρωση,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία των γενετικών πόρων για την επισιτιστική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τον ειδικό χαρακτήρα της γεωργικής βιοποικιλότητας, όπως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματά της που
απαιτούν χωριστές λύσεις,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αλληλεξάρτηση όλων των χωρών σε σχέση με τους γενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, καθώς και τον
ειδικό χαρακτήρα και τη σημασία τους για την επίτευξη παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στο
πλαίσιο της άμβλυνσης της φτώχιας και της κλιματικής αλλαγής, και παραδεχόμενα εν προκειμένω τον βασικό ρόλο της διεθνούς συνθήκης
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία και της Επιτροπής Γενετικών Πόρων για τη Διατροφή και τη Γεωργία
του FAO,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τους διεθνείς υγειονομικούς κανονισμούς (2005) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και τη σημασία της εξασφά
λισης πρόσβασης σε παθογόνους για τον άνθρωπο οργανισμούς για λόγους ετοιμότητας και αντίδρασης στον τομέα της δημόσιας υγείας,
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις υπό εξέλιξη εργασίες με αντικείμενο την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, που διεξάγονται σε άλλα διεθνή
φόρουμ,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το πολυμερές σύστημα πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών που έχει δημιουργηθεί βάσει της διεθνούς συνθήκης
σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, η οποία είναι εναρμονισμένη με τη Σύμβαση,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι διεθνείς πράξεις που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται
με προοπτική την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συνάφεια του άρθρου 8 στοιχείο ι) της Σύμβασης, δεδομένου ότι αυτό αφορά τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται
με γενετικούς πόρους, καθώς και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη διασύνδεση γενετικών πόρων με παραδοσιακές γνώσεις, το γεγονός ότι οι αυτόχθονες και οι τοπικές κοινότητες τα θεωρούν
αδιαχώριστα, και τη σημασία των παραδοσιακών γνώσεων για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομοφίας και την αειφορική χρήση των
συστατικών της στοιχείων, καθώς και για την αειφορία των μέσων διαβίωσης των κοινοτήτων αυτών,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις ποικίλες περιπτώσεις όπου παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους βρίσκονται στην κατοχή ή την
κυριότητα αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι αυτόχθονες και οι τοπικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα να προσδιορίζουν τους νόμιμους κατόχους, στο
εσωτερικό των κοινοτήτων τους, των παραδοσιακών τους γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τις μοναδικές περιπτώσεις όπου χώρες κατέχουν συνδεδεμένες με γενετικούς πόρους παραδοσιακές γνώσεις, οι
οποίες μπορεί να είναι προφορικές, τεκμηριωμένες εγγράφως ή να φυλάσσονται σε άλλες μορφές και εκφράζουν μια πλούσια πολιτιστική
κληρονομιά που έχει σημασία για τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλομοφίας,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών, και
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι καμία διάταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδυναμώνει ή καταργεί τα υφιστάμενα
δικαιώματα των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποί
ηση γενετικών πόρων, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και με την κατάλληλη μεταφορά των
σχετικών τεχνολογιών, λαμβανομένων υπόψη όλων των δικαιωμάτων επί των εν λόγω πόρων και τεχνολογιών, καθώς και με την
κατάλληλη χρηματοδότηση, ώστε να συμβάλει με τον τρόπο αυτόν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλομοφίας και την
αειφορική χρήση των συστατικών της στοιχείων.
Άρθρο 2
Ορολογία
Για το παρόν Πρωτόκολλο ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της Σύμβασης. Επιπλέον, για τους σκοπούς του παρόντος
Πρωτοκόλλου, νοούνται ως:
α) «Διάσκεψη των Μερών», η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης·
β) «Σύμβαση», η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλομοφία·
γ) «χρησιμοποίηση γενετικών πόρων», η διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης με αντικείμενο τη γενετική και/ή βιοχημική σύνθεση
γενετικών πόρων, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή βιοτεχνολογίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης·
δ) «βιοτεχνολογία», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης, κάθε τεχνολογική εφαρμογή στην οποία χρησιμοποιούνται
βιολογικά συστήματα, ζωντανοί οργανισμοί ή παράγωγά τους, με σκοπό την παραγωγή ή τροποποίηση προϊόντων ή
διεργασιών για συγκεκριμένη χρήση·
ε) «παράγωγο», βιοχημική ένωση που απαντά στη φύση και προκύπτει από τη γενετική έκφραση ή τον μεταβολισμό βιολογικών
ή γενετικών πόρων, έστω και αν δεν περιέχει λειτουργικές μονάδες κληρονομικότητας.
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Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται στους γενετικούς πόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 της
Σύμβασης, καθώς και στα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των πόρων αυτών. Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται
επίσης στις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με τους γενετικούς πόρους οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
Σύμβασης, καθώς και στα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών.
Άρθρο 4
Σχέσεις με διεθνείς συμφωνίες και πράξεις
1.
Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συμβαλλόμενου μέρους που
απορρέουν από ισχύουσα διεθνή συμφωνία, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των οποίων η άσκηση θα έβλαπτε ή
θα απειλούσε σοβαρά τη βιολογική ποικιλομοφία. Με την παρούσα παράγραφο δεν επιδιώκεται η ιεράρχηση του Πρωτοκόλλου
έναντι άλλων διεθνών πράξεων.
2.
Καμία διάταξη του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα μέρη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν
άλλες συναφείς διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων άλλων εξειδικευμένων συμφωνιών πρόσβασης και καταμερισμού των
οφελών, υπό τον όρο ότι αυτές εξυπηρετούν τους στόχους της Σύμβασης και του παρόντος Πρωτοκόλλου και δεν αντιβαίνουν
σε αυτούς.
3.
Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να αλληλοϋποστηρίζεται με άλλες, συναφείς με αυτό διεθνείς
πράξεις. Θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι χρήσιμες και συναφείς εργασίες υπό εξέλιξη ή πρακτικές στο πλαίσιο
των εν λόγω διεθνών πράξεων και σχετικών διεθνών οργανισμών, υπό τον όρο ότι αυτές εξυπηρετούν τους στόχους της
Σύμβασης και του παρόντος Πρωτοκόλλου και δεν αντιβαίνουν σε αυτούς.
4.
Το παρόν Πρωτόκολλο αποτελεί την πράξη εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης που αφορούν την πρόσβαση και τον
καταμερισμό των οφελών. Σε περίπτωση που ισχύει εξειδικευμένη διεθνής πράξη περί πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών,
η οποία συνάδει με τους στόχους της Σύμβασης και του παρόντος Πρωτοκόλλου και δεν αντιβαίνει σε αυτούς, το παρόν
Πρωτόκολλο δεν εφαρμόζεται στο ή στα συμβαλλόμενα μέρη της εξειδικευμένης πράξης ως προς τον συγκεκριμένο γενετικό
πόρο που καλύπτεται από την εξειδικευμένη πράξη και για τους σκοπούς της.
Άρθρο 5
Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των οφελών
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 7 της Σύμβασης, στα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών
πόρων, καθώς και από τις μετέπειτα εφαρμογές και εμπορική εκμετάλλευση, πρέπει να συμμετέχει με δίκαιο και ισότιμο τρόπο το
συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει τους πόρους αυτούς, το οποίο είναι η χώρα προέλευσής τους ή ένα συμβαλλόμενο μέρος που
έχει αποκτήσει τους γενετικούς πόρους σύμφωνα με τη Σύμβαση. Ο εν λόγω καταμερισμός των οφελών συμφωνείται με βάση
αμοιβαία αποδεκτούς όρους.
2.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση, με σκοπό να
εξασφαλίσει ότι στα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων τους οποίους κατέχουν αυτόχθονες και
τοπικές κοινότητες, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία που αφορά τα κατοχυρωμένα δικαιώματα αυτών των αυτοχθόνων και
τοπικών κοινοτήτων επί των συγκεκριμένων γενετικών πόρων, συμμετέχουν με δίκαιο και ισότιμο τρόπο οι εμπλεκόμενες
κοινότητες, με βάση αμοιβαία αποδεκτούς όρους.
3.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 1, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή
μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση.
4.
Τα οφέλη είναι δυνατόν να συνίστανται σε χρηματικά και άλλα οφέλη και να περιλαμβάνουν τα απαριθμούμενα στο
παράρτημα, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά.
5.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση, ώστε στα οφέλη
που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες συνδέονται με γενετικούς πόρους να συμμετέχουν με
δίκαιο και ισότιμο τρόπο οι αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες που κατέχουν τις γνώσεις αυτές. Ο εν λόγω καταμερισμός των
οφελών συμφωνείται με βάση αμοιβαία αποδεκτούς όρους.
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Άρθρο 6
Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους
1.
Κατά την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων επί φυσικών πόρων, και με την επιφύλαξη των εσωτερικών νομοθετικών
διατάξεων ή ρυθμιστικών απαιτήσεων που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, η πρόσβαση σε γενετικούς
πόρους με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους υπόκειται στη συναίνεση μετά από ενημέρωση του συμβαλλόμενου μέρους που παρέχει
τους συγκεκριμένους πόρους, το οποίο είναι η χώρα προέλευσής τους ή ένα συμβαλλόμενο μέρος που έχει αποκτήσει τους
γενετικούς πόρους σύμφωνα με τη Σύμβαση, εκτός εάν άλλως ορίσει το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος.
2.
Σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να εξασφαλίζεται η
συναίνεση μετά από ενημέρωση ή η έγκριση και η συμμετοχή των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων για την πρόσβαση σε
γενετικούς πόρους, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω κοινότητες έχουν το κατοχυρωμένο δικαίωμα να παρέχουν πρόσβαση στους
πόρους αυτούς.
3.
Βάσει της ανωτέρω παραγράφου 1, κάθε συμβαλλόμενο μέρος που απαιτεί συναίνεση μετά από ενημέρωση λαμβάνει τα
αναγκαία νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση, ώστε:
α) οι εσωτερικές του νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των
οφελών να χαρακτηρίζονται από ασφάλεια δικαίου, σαφήνεια και διαφάνεια·
β) να προβλέπονται δίκαιοι και μη αυθαίρετοι κανόνες και διαδικασίες για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους·
γ) να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήσεων συναίνεσης μετά από ενημέρωση·
δ) να προβλέπεται η έκδοση σαφούς έγγραφης απόφασης από αρμόδια αρχή, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε σχέση με
το κόστος και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος·
ε) να προβλέπεται η έκδοση άδειας ή ισοδύναμου εγγράφου κατά τον χρόνο της πρόσβασης, ως αποδεικτικού της απόφασης
συναίνεσης μετά από ενημέρωση και της συμφωνίας με αμοιβαία αποδεκτούς όρους, και να ενημερώνεται αναλόγως το
Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών·
στ) κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη της εσωτερικής νομοθεσίας, να καθορίζονται κριτήρια και/ή διαδικασίες για την
εξασφάλιση της συναίνεσης μετά από ενημέρωση ή της έγκρισης και της συμμετοχής των αυτοχθόνων και τοπικών κοινο
τήτων για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους· και
ζ) να θεσπιστούν σαφείς κανόνες και διαδικασίες για την απαίτηση αμοιβαία αποδεκτών όρων και τη σχετική συμφωνία. Οι όροι
αυτοί καθορίζονται εγγράφως και μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
i) ρήτρα επίλυσης διαφορών·
ii) όρους σχετικά με τον καταμερισμό των οφελών, συμπεριλαμβανομένου του θέματος των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας·
iii) όρους σχετικά με την ενδεχόμενη μετέπειτα χρήση από τρίτους· και
iv) όρους σχετικά με αλλαγές του επιδιωκόμενου σκοπού, κατά περίπτωση.
Άρθρο 7
Πρόσβαση σε παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους
Σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι η
πρόσβαση σε συνδεόμενες με γενετικούς πόρους παραδοσιακές γνώσεις, τις οποίες κατέχουν αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες,
παρέχεται με τη συναίνεση μετά από ενημέρωση ή την έγκριση και τη συμμετοχή των εν λόγω αυτοχθόνων και τοπικών
κοινοτήτων, και ότι έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία αποδεκτοί όροι.
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Άρθρο 8
Ειδικά θέματα
Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των οικείων νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμιστικών απαιτήσεων που αφορούν την
πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, κάθε συμβαλλόμενο μέρος:
α) δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την προαγωγή της έρευνας που συμβάλλει στη διατήρηση και την αειφορική χρήση της
βιολογικής ποικιλομοφίας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων με απλουστευμένα μέτρα πρόσβασης για σκοπούς
έρευνας διεξαγόμενης από μη εμπορικούς φορείς, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να καλύπτεται, σε αυτή την περίπτωση
έρευνας, η αλλαγή του επιδιωκόμενου σκοπού·
β) λαμβάνει δεόντως υπόψη τις επικρατούσες ή επικείμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που απειλούν ή βλάπτουν την υγεία
του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, όπως κρίνεται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να
συνεκτιμούν την ανάγκη ταχείας πρόσβασης σε γενετικούς πόρους και άμεσου, δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των
οφελών που απορρέουν από τη χρήση των συγκεκριμένων γενετικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτή θεραπευτική αγωγή για όσους την χρειάζονται, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες·
γ) εξετάζει τη σημασία των γενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, καθώς και τον ειδικό ρόλο τους στην επισιτιστική
ασφάλεια.
Άρθρο 9
Συμβολή στη διατήρηση και την αειφορική χρήση
Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν τους χρήστες και τους παρόχους να διοχετεύουν στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλο
μοφίας και την αειφορική χρήση των συστατικών της στοιχείων τα οφέλη που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών
πόρων.
Άρθρο 10
Παγκόσμιος πολυμερής μηχανισμός καταμερισμού των οφελών
Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν την ανάγκη ύπαρξης παγκόσμιου μηχανισμού καταμερισμού των οφελών, για την αντιμετώ
πιση του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων και παρα
δοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους σε διασυνοριακές περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν
είναι δυνατόν να δοθεί ή να ληφθεί συναίνεση μετά από ενημέρωση, καθώς και τις πρακτικές λεπτομέρειες του μηχανισμού
αυτού. Τα οφέλη τα οποία καταμερίζονται μέσω του εν λόγω μηχανισμού μεταξύ των χρηστών γενετικών πόρων και παραδο
σιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της διατήρησης της βιολογικής
ποικιλομοφίας και της αειφορικής χρήσης των συστατικών της στοιχείων σε παγκόσμια κλίμακα.
Άρθρο 11
Διασυνοριακή συνεργασία
1.
Στις περιπτώσεις που οι ίδιοι γενετικοί πόροι απαντούν στο φυσικό τους περιβάλλον (in situ) στο έδαφος περισσότερων
του ενός συμβαλλομένων μερών, τα συγκεκριμένα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να συνεργάζονται καταλλήλως, με τη
συμμετοχή των εμπλεκόμενων αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτο
κόλλου.
2.
Όταν μία ή περισσότερες αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες διαφόρων συμβαλλομένων μερών κατέχουν τις ίδιες παρα
δοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους, τα συγκεκριμένα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να συνεργάζονται
καταλλήλως, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, για την επίτευξη του στόχου του
παρόντος Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 12
Παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους
1.
Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβά
νουν υπόψη, όσον αφορά τις παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους, το εθιμικό δίκαιο και τα κοινοτικά
πρωτόκολλα και διαδικασίες των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, κατά περίπτωση και σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη καθιερώνουν μηχανισμούς, με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων αυτοχθόνων και τοπικών
κοινοτήτων, για την ενημέρωση των δυνητικών χρηστών παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς πόρους σχετικά με
τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόσβασης στις γνώσεις αυτές και δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού
των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, τα οποία διατίθενται μέσω του Κέντρου Πληροφοριών για την
Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών.
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3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν να στηρίζουν καταλλήλως την ανάπτυξη, από τις αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες
και από τις γυναίκες των κοινοτήτων αυτών, των εξής:
α) κοινοτικών πρωτοκόλλων σχετικά με την πρόσβαση σε παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς πόρους, καθώς
και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση των γνώσεων αυτών·
β) ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά αμοιβαία αποδεκτούς όρους, ώστε να διασφαλίζεται ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός
των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών γνώσεων οι οποίες συνδέονται με γενετικούς πόρους· και
γ) υποδειγμάτων συμβατικών ρητρών για τον καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίηση παραδοσιακών
γνώσεων οι οποίες συνδέονται με γενετικούς πόρους.
4.
Κατά την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και στο μέτρο του δυνατού, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν περιορίζουν την
εθιμική χρήση και ανταλλαγή γενετικών πόρων και των συνδεόμενων με αυτούς παραδοσιακών γνώσεων στο εσωτερικό και
μεταξύ των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων σύμφωνα με τους στόχους της Σύμβασης.
Άρθρο 13
Εθνικοί κόμβοι συντονισμού και αρμόδιες εθνικές αρχές
1.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει εθνικό κόμβο συντονισμού για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών, ο οποίος
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) σε όσους υποβάλλουν αίτηση πρόσβασης σε γενετικούς πόρους, πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συναίνεσης μετά από
ενημέρωση και συμφωνίας με αμοιβαία αποδεκτούς όρους, συμπεριλαμβανομένου του καταμερισμού των οφελών·
β) εφόσον είναι δυνατόν, σε όσους υποβάλλουν αίτηση πρόσβασης σε παραδοσιακές γνώσεις που συνδέονται με γενετικούς
πόρους, πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συναίνεσης μετά από ενημέρωση ή έγκρισης και συμμετοχής, κατά περί
πτωση, των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και συμφωνίας με αμοιβαία αποδεκτούς όρους, συμπεριλαμβανομένου του
καταμερισμού των οφελών· και
γ) πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, τις σχετικές αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες και τους σχετικούς
ενδιαφερόμενους φορείς.
Ο εθνικός κόμβος συντονισμού είναι αρμόδιος για τη σύνδεση με τη Γραμματεία.
2.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες εθνικές αρχές για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των
οφελών. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά νομοθετικά ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα
πολιτικής, για την παροχή πρόσβασης ή, κατά περίπτωση, την έκδοση εγγράφων που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις
πρόσβασης, καθώς και για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις ισχύουσες διαδικασίες και απαιτήσεις όσον αφορά τη λήψη
συναίνεσης μετά από ενημέρωση και τη συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών όρων.
3.

Το συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ορίσει μία και μόνον οντότητα ως κόμβο συντονισμού και ως αρμόδια εθνική αρχή.

4.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί στη Γραμματεία τα στοιχεία επικοινωνίας του εθνικού του κόμβου συντονισμού και
της ή των αρμόδιων εθνικών αρχών του, το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου για το
μέρος αυτό. Εάν το συμβαλλόμενο μέρος ορίσει περισσότερες της μίας αρμόδιες εθνικές αρχές, διαβιβάζει στη Γραμματεία, μαζί
με τη σχετική κοινοποίηση, κατάλληλες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες καθεμίας από τις εν λόγω αρχές. Ανάλογα με την
περίπτωση, στις πληροφορίες αυτές προσδιορίζεται τουλάχιστον η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τους ζητούμενους
γενετικούς πόρους. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωστοποιεί αμέσως στη Γραμματεία κάθε μεταβολή του ορισμού του εθνικού
του κόμβου συντονισμού ή των στοιχείων επικοινωνίας ή των αρμοδιοτήτων της ή των αρμόδιων εθνικών αρχών του.
5.
Η Γραμματεία διαθέτει, μέσω του Κέντρου Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών, τις
πληροφορίες που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 4.
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Άρθρο 14
Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών και ανταλλαγή πληροφοριών
1.
Ιδρύεται Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών, το οποίο εντάσσεται στον μηχανισμό
διαλογής που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 της Σύμβασης. Το κέντρο αυτό χρησιμεύει ως μέσο ανταλλαγής των
πληροφοριών που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών και, ειδικότερα, παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες
τις οποίες διαβιβάζουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου.
2.
Με την επιφύλαξη της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θέτει στη διάθεση του
Κέντρου Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του
παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς και όσες απαιτούνται βάσει των αποφάσεων της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως
σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:
α) νομοθετικά και διοικητικά μέτρα και μέτρα πολιτικής που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών·
β) στοιχεία του εθνικού κόμβου συντονισμού και της ή των αρμόδιων εθνικών αρχών· και
γ) άδειες ή ισοδύναμα έγγραφα που εκδίδονται κατά τον χρόνο της πρόσβασης, ως αποδεικτικά της απόφασης για συναίνεση
μετά από ενημέρωση και της συμφωνίας με αμοιβαία αποδεκτούς όρους.
3.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες, εάν υπάρχουν, μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής, κατά περίπτωση:

α) καθ’ ύλη αρμόδιες αρχές των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και πληροφορίες κατόπιν αποφάσεων·
β) υποδείγματα συμβατικών ρητρών·
γ) μεθόδους και εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την παρακολούθηση των γενετικών πόρων· και
δ) κώδικες δεοντολογίας και βέλτιστες πρακτικές.
4.
Οι πρακτικές λεπτομέρειες της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των
Οφελών, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητές του, εξετάζονται και αποφασίζονται από τη
Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου κατά την πρώτη
συνεδρίασή της και, στη συνέχεια, επανεξετάζονται συνεχώς.
Άρθρο 15
Συμμόρφωση με τις εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και τον
καταμερισμό των οφελών
1.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, νομοθετικά
ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής για να εξασφαλίσει ότι για τους γενετικούς πόρους που χρησιμοποιούνται εντός της
περιοχής δικαιοδοσίας του έχει παρασχεθεί πρόσβαση με συναίνεση μετά από ενημέρωση και ότι έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία
αποδεκτοί όροι, όπως επιβάλλουν οι εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις του άλλου συμβαλλόμενου
μέρους που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό μέτρα για την
αντιμετώπιση των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, στο μέτρο του δυνατού και όπου ενδείκνυται, στις περιπτώσεις εικαζόμενης
παράβασης των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο 1 εσωτερικών νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμιστικών απαιτήσεων
που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών.
Άρθρο 16
Συμμόρφωση με τις εσωτερικές νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την πρόσβαση και τον
καταμερισμό των οφελών στην περίπτωση των συνδεόμενων με γενετικούς πόρους παραδοσιακών γνώσεων
1.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, νομοθετικά
ή διοικητικά μέτρα ή μέτρα πολιτικής, κατά περίπτωση, για να εξασφαλίσει ότι για τις συνδεόμενες με γενετικούς πόρους
παραδοσιακές γνώσεις που χρησιμοποιούνται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του έχει παρασχεθεί πρόσβαση με τη συναίνεση
μετά από ενημέρωση ή την έγκριση και τη συμμετοχή των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και ότι έχουν συμφωνηθεί
αμοιβαία αποδεκτοί όροι, όπως επιβάλλουν οι σχετικές με την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών εσωτερικές νομο
θετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους όπου βρίσκονται οι συγκεκριμένες αυτόχθονες και
τοπικές κοινότητες.
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2.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό μέτρα για
την αντιμετώπιση των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης με τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο
1.
3.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται, στο μέτρο του δυνατού και όπου ενδείκνυται, στις περιπτώσεις εικαζόμενης
παράβασης των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο 1 εσωτερικών νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμιστικών απαιτήσεων
που αφορούν την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών.
Άρθρο 17
Παρακολούθηση της χρησιμοποίησης γενετικών πόρων
1.
Για την υποστήριξη της συμμόρφωσης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει μέτρα, κατά περίπτωση, με σκοπό την
παρακολούθηση και την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβά
νουν:
α) τον ορισμό ενός ή περισσότερων σημείων ελέγχου, ως εξής:
i) Τα ορισθέντα σημεία ελέγχου θα συλλέγουν ή θα λαμβάνουν, κατά περίπτωση, κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη
συναίνεση μετά από ενημέρωση, την πηγή του γενετικού πόρου, τη συνομολόγηση αμοιβαία αποδεκτών όρων και/ή τη
χρησιμοποίηση γενετικών πόρων, κατά περίπτωση.
ii) Κατά περίπτωση και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ορισθέντος σημείου ελέγχου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος
απαιτεί από τους χρήστες γενετικών πόρων να παρέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στο ανωτέρω εδάφιο σε
ορισθέν σημείο ελέγχου. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει τα κατάλληλα, αποτελεσματικά και ανάλογα με τον
επιδιωκόμενο σκοπό μέτρα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης.
iii) Με την επιφύλαξη της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών, οι εν λόγω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όσων
προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εφόσον υπάρχουν, θα παρέχονται στις καθ’ ύλη
αρμόδιες εθνικές αρχές, στο συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει συναίνεση μετά από ενημέρωση και στο Κέντρο Πληρο
φοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών, κατά περίπτωση.
iv) Τα σημεία ελέγχου πρέπει να είναι αποτελεσματικά, να επιφορτίζονται με αρμοδιότητες συναφείς με την εφαρμογή του
παρόντος στοιχείου α) και να είναι συναφή με τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων ή με τη συλλογή σχετικών πληρο
φοριών, μεταξύ άλλων σε κάθε στάδιο της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της προεμπορίας και της εμπορίας·
β) την ενθάρρυνση των χρηστών και των παρόχων γενετικών πόρων να προβλέπουν στους αμοιβαία αποδεκτούς όρους την
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τήρηση των όρων αυτών, μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις υποβολής
εκθέσεων· και
γ) την ενθάρρυνση της χρήσης αποτελεσματικών σε σχέση με το κόστος εργαλείων και συστημάτων επικοινωνιών.
2.
Η άδεια ή το ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ε) και τίθεται στη
διάθεση του Κέντρου Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
3.
Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης χρησιμεύουν ως αποδεικτικά του ότι για τους γενετικούς πόρους
τους οποίους καλύπτουν έχει παρασχεθεί πρόσβαση με συναίνεση μετά από ενημέρωση και ότι έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία
αποδεκτοί όροι, όπως επιβάλλουν οι σχετικές με την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών εσωτερικές νομοθετικές
διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις του συμβαλλόμενου μέρους που παρέχει τη συναίνεση μετά από ενημέρωση.
4.
Το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον δεν
είναι εμπιστευτικές:
α) εκδίδουσα αρχή,
β) ημερομηνία έκδοσης,
γ) πάροχος,
δ) μοναδικό αναγνωριστικό του πιστοποιητικού,
ε) φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρασχέθηκε συναίνεση μετά από ενημέρωση,
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στ) θεματικό πεδίο ή γενετικοί πόροι που καλύπτονται από το πιστοποιητικό,
ζ) επιβεβαίωση της συνομολόγησης αμοιβαία αποδεκτών όρων,
η) επιβεβαίωση της συναίνεσης μετά από ενημέρωση, και
θ) εμπορική και/ή μη εμπορική χρήση.
Άρθρο 18
Τήρηση των αμοιβαία αποδεκτών όρων
1.
Κατά την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημείο i) και του άρθρου 7, κάθε συμβαλλόμενο μέρος
ενθαρρύνει τους παρόχους και τους χρήστες γενετικών πόρων και/ή παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με γενετικούς
πόρους να συμπεριλαμβάνουν στους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, κατά περίπτωση, διατάξεις για την επίλυση διαφορών, μεταξύ
των οποίων:
α) το Δικαστήριο στο οποίο θα προσφεύγουν για την επίλυση διαφορών,
β) το εφαρμοστέο δίκαιο, και/ή
γ) επιλογές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία.
2.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση διαφορών που ανακύπτουν από αμοιβαία αποδεκτούς όρους, η
έννομη τάξη του παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δικαιοδοτικές απαιτήσεις.
3.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα, κατά περίπτωση, σχετικά με:

α) την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και
β) τη χρησιμοποίηση μηχανισμών αμοιβαίας αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων.
4.
Η αποτελεσματικότητα του παρόντος άρθρου επανεξετάζεται από τη Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των
συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το άρθρο 31 αυτού.
Άρθρο 19
Υποδείγματα συμβατικών ρητρών
1.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την εκπόνηση, επικαιροποίηση και χρήση τομεακών και διατομε
ακών υποδειγμάτων συμβατικών ρητρών για τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους.
2.
Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου διενεργεί,
κατά διαστήματα, απολογισμό της χρήσης τομεακών και διατομεακών υποδειγμάτων συμβατικών ρητρών.
Άρθρο 20
Κώδικες δεοντολογάις, κατευθυντηρίες γραμμέςς και βέλτιστες πρακτικές και/ή πρότυπα
1.
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την εκπόνηση, επικαιροποίηση και χρήση προαιρετικών κωδίκων
δεοντολογίας, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών και/ή προτύπων για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των
οφελών.
2.
Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου διενεργεί,
κατά διαστήματα, απολογισμό της χρήσης προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρα
κτικών και/ή προτύπων, και εξετάζει το ενδεχόμενο έγκρισης ειδικών κωδίκων δεοντολογίας, κατευθυντήριων γραμμών και
βέλτιστων πρακτικών και/ή προτύπων.
Άρθρο 21
Ευαισθητοποίηση
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει μέτρα ευαισθητοποίησης στη σημασία των γενετικών πόρων και των παραδοσιακών γνώσεων
που συνδέονται με γενετικούς πόρους, καθώς και στα σχετικά ζητήματα πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών. Τα μέτρα
αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
α) προβολή του παρόντος Πρωτοκόλλου και του στόχου του·
β) διοργάνωση συναντήσεων των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς·
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γ) σύσταση και διατήρηση υπηρεσίας βοήθειας (help desk) για τις αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες και τους σχετικούς
ενδιαφερόμενους φορείς·
δ) διάδοση πληροφοριών μέσω εθνικού κέντρου πληροφοριών·
ε) προώθηση προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών και/ή προτύπων, κατόπιν
διαβουλεύσεων με τις αυτόχθονες και τοπικές κοινότητες και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς·
στ) προώθηση των εγχώριων, περιφερειακών και διεθνών ανταλλαγών πείρας, κατά περίπτωση·
ζ) εκπαίδευση και κατάρτιση των χρηστών και των παρόχων γενετικών πόρων και παραδοσιακών γνώσεων που συνδέονται με
γενετικούς πόρους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών·
η) συμμετοχή των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων στην εφαρμογή του παρόντος
Πρωτοκόλλου· και
θ) συνειδητοποίηση των κοινοτικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων.
Άρθρο 22
Δυναμικότητα
1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για τη δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας και για την ενίσχυση των ανθρώ
πινων πόρων και των θεσμικών ικανοτήτων αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου στα συμβαλλόμενα μέρη
που είναι αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες και στα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη μεταξύ
αυτών, καθώς και στα συμβαλλόμενα μέρη με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, μεταξύ άλλων μέσω υφιστάμενων παγκόσμιων,
περιφερειακών, υποπεριφερειακών και εθνικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
πρέπει να διευκολύνουν τη συμμετοχή των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και του ιδιωτικού τομέα.
2.
Για τη δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι
ανάγκες σε χρηματοοικονομικούς πόρους των συμβαλλομένων μερών που είναι αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα των λιγότερο
ανεπτυγμένων και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών μεταξύ αυτών, και των συμβαλλομένων μερών με οικονομία
σε μεταβατικό στάδιο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της Σύμβασης.
3.
Ως βάση για τη λήψη κατάλληλων μέτρων εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι
αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα οι λιγότερο ανεπτυγμένες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη μεταξύ αυτών, καθώς
και τα συμβαλλόμενα μέρη με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, θα πρέπει να προσδιορίζουν τις εθνικές τους ανάγκες και
προτεραιότητες από πλευράς δυναμικότητας μέσω εθνικών αυτοαξιολογήσεων δυναμικότητας. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα εν
λόγω μέρη θα πρέπει να υποστηρίζουν τις σχετικές με τη δυναμικότητα ανάγκες και προτεραιότητες των αυτοχθόνων και τοπικών
κοινοτήτων και των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, όπως προσδιορίζονται από τους ίδιους, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες και
προτεραιότητες των γυναικών από πλευράς δυναμικότητας.
4.
Η δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας για την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορεί να
καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα βασικά πεδία:
α) ικανότητα εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό·
β) ικανότητα διαπραγμάτευσης αμοιβαία αποδεκτών όρων·
γ) ικανότητα κατάρτισης, εφαρμογής και επιβολής εσωτερικών νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, καθώς και μέτρων πολιτικής
για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών· και
δ) ικανότητα των χωρών να αναπτύσσουν τις ενδογενείς ερευνητικές τους δυνατότητες με στόχο την προσθήκη αξίας στους
οικείους γενετικούς πόρους.
5.
Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 έως 4 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων:
α) νομική και θεσμική ανάπτυξη·
β) προαγωγή της ισότητας και της δικαιοσύνης κατά τις διαπραγματεύσεις, όπως π.χ. κατάρτιση στη διαπραγμάτευση αμοιβαία
αποδεκτών όρων·
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γ) παρακολούθηση και επιβολή της συμμόρφωσης·
δ) χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων εργαλείων επικοινωνιών και διαδικτυακών συστημάτων για δραστηριότητες πρό
σβασης και καταμερισμού των οφελών·
ε) ανάπτυξη και χρήση μεθόδων αποτίμησης·
στ) βιοαναζήτηση (bioprospecting) και τις σχετικές έρευνες και ταξινομικές μελέτες·
ζ) μεταφορά τεχνολογίας και υποδομές και τεχνικές ικανότητες που θα καταστήσουν διατηρήσιμη αυτή τη μεταφορά·
η) ενίσχυση της συμβολής των δραστηριοτήτων πρόσβασης και καταμερισμού των οφελών στη διατήρηση της βιολογικής
ποικιλομοφίας και στην αειφορική χρήση των συστατικών της στοιχείων·
θ) ειδικά μέτρα για την αύξηση των ικανοτήτων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων από πλευράς πρόσβασης και καταμερι
σμού των οφελών· και
ι)

ειδικά μέτρα για την αύξηση των ικανοτήτων των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων, με έμφαση στην ενίσχυση των
ικανοτήτων των γυναικών τους, από πλευράς πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και/ή σε παραδοσιακές γνώσεις που
συνδέονται με αυτούς.

6.
Θα πρέπει να παρέχονται στο Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών πληροφορίες
σχετικά με τις πρωτοβουλίες δημιουργίας και ανάπτυξης δυναμικότητας, οι οποίες αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1 έως 5, ώστε να προωθούνται η συνέργεια και ο συντονισμός στο πεδίο
της δημιουργίας και ανάπτυξης δυναμικότητας για την πρόσβαση και τον καταμερισμό των οφελών.
Άρθρο 23
Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνολογική σύμπραξη και συνεργασία
Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 18 και 19 της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη χρησιμοποιούν τη σύμπραξη και τη συνεργασία
σε προγράμματα τεχνικής και επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών δραστηριοτήτων με
αντικείμενο τη βιοτεχνολογία, ως μέσο επίτευξης του στόχου του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβά
νουν την υποχρέωση να προάγουν και να ενθαρρύνουν την πρόσβαση των συμβαλλομένων μερών που είναι αναπτυσσόμενες
χώρες, ειδικότερα των λιγότερο ανεπτυγμένων και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών μεταξύ αυτών, και των
συμβαλλομένων μερών με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, στην τεχνολογία, καθώς και τη μεταφορά τεχνολογίας σε αυτά,
ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και ενίσχυση ισχυρής και βιώσιμης τεχνολογικής και επιστημονικής βάσης για την επίτευξη
των στόχων της Σύμβασης και του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι εν λόγω συλλογικές δραστηριότητες αναπτύσσονται, κατά το
δυνατόν και όπου ενδείκνυται, στο ή στα συμβαλλόμενα μέρη που παρέχουν τους γενετικούς πόρους, τα οποία είναι οι χώρες
προέλευσής τους ή συμβαλλόμενα μέρη που έχουν αποκτήσει τους γενετικούς πόρους σύμφωνα με τη Σύμβαση, και με τη
συμμετοχή του ή των εν λόγω συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 24
Μη συμβαλλόμενα μέρη
Τα συμβαλλόμενα μέρη προτρέπουν τρίτα μέρη να προσχωρήσουν στο παρόν Πρωτόκολλο και να συνεισφέρουν κατάλληλες
πληροφορίες στο Κέντρο Πληροφοριών για την Πρόσβαση και τον Καταμερισμό των Οφελών.
Άρθρο 25
Χρηματοδοτικός μηχανισμός και χρηματοοικονομικοί πόροι
1.
Κατά την εξέταση των χρηματοοικονομικών πόρων για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη
λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 20 της Σύμβασης.
2.

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός της Σύμβασης αποτελεί τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του παρόντος Πρωτοκόλλου.

3.
Όσον αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 22 του παρόντος Πρωτοκόλλου,
όταν η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου παρέχει
κατευθύνσεις για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 2, προς εξέταση από τη Διάσκεψη
των Μερών, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε χρηματοοικονομικούς πόρους των συμβαλλομένων μερών που είναι αναπτυσσόμενες
χώρες, ειδικότερα των λιγότερο ανεπτυγμένων και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών μεταξύ αυτών, και των
συμβαλλομένων μερών με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, καθώς και τις σχετικές με τη δυναμικότητα ανάγκες και προτεραι
ότητες των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων και των γυναικών τους.
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4.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω παραγράφου 1, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανάγκες των συμβαλλο
μένων μερών που είναι αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα των λιγότερο ανεπτυγμένων και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσό
μενων κρατών μεταξύ αυτών, και των συμβαλλομένων μερών με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο, κατά τις προσπάθειές τους να
προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις τους σχετικά με τη δημιουργία και ανάπτυξη δυναμικότητας για την εφαρμογή
του παρόντος Πρωτοκόλλου.
5.
Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι κατευθυντήριες γραμμές για τον
χρηματοδοτικό μηχανισμό της Σύμβασης, που περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις της Διάσκεψης των Μερών, συμπερι
λαμβανομένων όσων είχαν συμφωνηθεί πριν από την έγκριση του παρόντος Πρωτοκόλλου.
6.
Τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν επίσης να παρέχουν χρηματοοικονομικούς και άλλους
πόρους για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα δε συμβαλλόμενα μέρη που είναι αναπτυσσόμενες
χώρες και χώρες με οικονομία σε μεταβατικό στάδιο μπορούν να επωφελούνται από τους πόρους αυτούς, μέσω διμερών,
περιφερειακών και πολυμερών διαύλων.
Άρθρο 26
Διάσκεψη των μερών λειτουργούσα ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος πρωτοκόλλου
1.

Η Διάσκεψη των Μερών λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου.

2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης που δεν είναι μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορούν να συμμετέχουν ως
παρατηρητές στις εργασίες οποιασδήποτε συνεδρίασης της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλο
μένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου. Όταν η Διάσκεψη των Μερών λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του
παρόντος Πρωτοκόλλου, λαμβάνονται αποφάσεις δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου αποκλειστικά και μόνο από τα συμβαλ
λόμενα μέρη του.
3.
Όταν η Διάσκεψη των Μερών λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα μέλη του
Προεδρείου της Διάσκεψης των Μερών που αντιπροσωπεύουν συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης, τα οποία όμως δεν είναι μέρη
του παρόντος Πρωτοκόλλου κατά τον δεδομένο χρόνο, αντικαθίστανται από μέλη που εκλέγονται από τα συμβαλλόμενα μέρη
του παρόντος Πρωτοκόλλου μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
4.
Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου εξετάζει
τακτικά την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και λαμβάνει, στο πλαίσιο της εντολής της, τις αναγκαίες αποφάσεις για την
προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής του. Ασκεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με το παρόν Πρωτόκολλο και:
α) διατυπώνει συστάσεις για οποιοδήποτε θέμα, που κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου·
β) συγκροτεί τα επικουρικά σώματα που κρίνονται αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου·
γ) επιδιώκει και αξιοποιεί, κατά περίπτωση, τις υπηρεσίες και τη συνεργασία των αρμοδίων διεθνών οργανισμών και των
διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, καθώς και τις πληροφορίες που αυτοί παρέχουν·
δ) καθορίζει τη μορφή και τη συχνότητα διαβίβασης των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 29
του παρόντος Πρωτοκόλλου, και εξετάζει τις πληροφορίες αυτές, καθώς και τις εκθέσεις που υποβάλλονται από επικουρικό
σώμα·
ε) εξετάζει και εγκρίνει, κατά τα δέοντα, τροπολογίες του παρόντος Πρωτοκόλλου και του παραρτήματός του, καθώς και τυχόν
πρόσθετα παραρτήματα του παρόντος Πρωτόκολλου που κρίνονται αναγκαία για την εφαρμογή του· και
στ) ασκεί κάθε άλλο καθήκον που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου.
5.
Οι διαδικαστικοί κανόνες της Διάσκεψης των Μερών και οι χρηματοδοτικοί κανόνες της Σύμβασης εφαρμόζονται, τηρου
μένων των αναλογιών, δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός αντίθετης ομόφωνης απόφασης της Διάσκεψης των Μερών
που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου.
6.
Η πρώτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος
Πρωτοκόλλου συγκαλείται από τη Γραμματεία και συμπίπτει με την πρώτη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Διάσκεψης των
Μερών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου. Οι επόμενες τακτικές συνεδριάσεις της Διάσκεψης των
Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου συμπίπτουν με τις τακτικές
συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Μερών, εκτός αντίθετης απόφασης της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος
των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου.
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7.
Έκτακτες συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος
Πρωτοκόλλου συγκαλούνται όποτε αυτή το κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν γραπτού αιτήματος συμβαλλόμενου μέρους, υπό τον όρο
ότι το σχετικό αίτημα θα υποστηρίζεται από το ένα τρίτο τουλάχιστον των συμβαλλομένων μερών, εντός έξι μηνών από την
κοινοποίησή του στα συμβαλλόμενα μέρη από τη Γραμματεία.
8.
Τα Ηνωμένα Έθνη, οι εξειδικευμένοι οργανισμοί τους και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, καθώς και κάθε
κράτος μέλος ή παρατηρητής τους που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, μπορούν να εκπροσωπούνται ως
παρατηρητές στις συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος
Πρωτοκόλλου. Οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός – εθνικός ή διεθνής, κυβερνητικός ή μη – σχετικός με τα θέματα που
καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο και ο οποίος ενημερώνει τη Γραμματεία για την επιθυμία του να εκπροσωπηθεί ως παρατηρητής
σε συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου,
μπορεί να γίνει δεκτός με την ιδιότητα αυτή, εκτός εάν αντιταχθεί το ένα τρίτο τουλάχιστον των παρόντων συμβαλλομένων
μερών. Εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος άρθρου, η αποδοχή και η συμμετοχή παρατηρητών υπόκεινται στους διαδικα
στικούς κανόνες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 5.
Άρθρο 27
Επικουρικά σώματα
1.
Κάθε επικουρικό σώμα που συγκροτείται από τη Σύμβαση ή βάσει αυτής μπορεί να τίθεται στην υπηρεσία του παρόντος
Πρωτοκόλλου, μεταξύ άλλων με απόφαση της Διάσκεψης των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του
παρόντος Πρωτοκόλλου. Στη σχετική απόφαση προσδιορίζονται τα προς ανάληψη καθήκοντα.
2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης που δεν είναι μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου μπορούν να συμμετέχουν ως
παρατηρητές στις εργασίες οποιασδήποτε συνεδρίασης των εν λόγω επικουρικών σωμάτων. Όταν επικουρικό σώμα της Σύμβασης
λειτουργεί ως επικουρικό σώμα του παρόντος Πρωτοκόλλου, λαμβάνονται αποφάσεις δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου
αποκλειστικά και μόνο από τα συμβαλλόμενα μέρη του.
3.
Όταν επικουρικό σώμα της Σύμβασης ασκεί τα καθήκοντά του για θέματα που αφορούν το παρόν Πρωτόκολλο, τα μέλη
του Προεδρείου του συγκεκριμένου επικουρικού σώματος που αντιπροσωπεύουν συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης, τα οποία
όμως δεν είναι μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου κατά τον δεδομένο χρόνο, αντικαθίστανται από μέλη που εκλέγονται από τα
συμβαλλόμενα μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο 28
Γραμματεία
1.
Γραμματειακές υπηρεσίες για το παρόν Πρωτόκολλο παρέχει η Γραμματεία που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 24 της
Σύμβασης.
2.
Το άρθρο 24 παράγραφος 1 της Σύμβασης, το οποίο αφορά τα καθήκοντα της Γραμματείας, εφαρμόζεται, τηρουμένων
των αναλογιών, στο παρόν Πρωτόκολλο.
3.
Στον βαθμό που είναι χωριστές, οι δαπάνες γραμματειακών υπηρεσιών για το παρόν Πρωτόκολλο βαρύνουν τα συμβαλ
λόμενα μέρη του. Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου
αποφασίζει, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, για τις προς τούτο απαραίτητες δημοσιονομικές ρυθμίσεις.
Άρθρο 29
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου και
υποβάλλει στη Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου
εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, με τη συχνότητα και τη μορφή
που θα καθοριστούν από τη Διάσκεψη των Μερών η οποία λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος
Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 30
Διαδικασέις και μηχανισμοί για την προαγωγή της συμμόρφωσης με τον παρόν πρωτόκολλο
Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου εξετάζει και
εγκρίνει, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, διαδικασίες συνεργασίας και θεσμικούς μηχανισμούς για την προαγωγή της συμμόρ
φωσης με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης. Οι εν
λόγω διαδικασίες και μηχανισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις για την παροχή συμβουλών ή αρωγής, κατά περίπτωση, διαφέρουν
από τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών που προβλέπονται στο άρθρο 27 της Σύμβασης και εφαρμόζονται
με την επιφύλαξη των τελευταίων.
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Άρθρο 31
Αξιολόγηση και επανεξέταση
Η Διάσκεψη των Μερών που λειτουργεί ως σύνοδος των συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου αναλαμβάνει την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος Πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος
του και, στη συνέχεια, με τη συχνότητα που θα καθοριστεί από τη Διάσκεψη των Μερών η οποία λειτουργεί ως σύνοδος των
συμβαλλομένων μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Άρθρο 32
Υπογραφή
Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό προς υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης στην έδρα των Ηνωμένων
Εθνών, στη Νέα Υόρκη, από τις 2 Φεβρουαρίου 2011 έως την 1η Φεβρουαρίου 2012.
Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος
1.
Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης του πεντηκοστού
εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης από κράτη ή περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης
που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης.
2.
Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει για κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που το
επικυρώνει, το αποδέχεται ή το εγκρίνει ή προσχωρεί σε αυτό μετά την κατάθεση του πεντηκοστού εγγράφου, η οποία
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω κράτος ή
περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης καταθέτει το οικείο έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώ
ρησης ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης για το συγκεκριμένο κράτος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής
ολοκλήρωσης, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη.
3.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, έγγραφο που κατατίθεται από περιφερειακό οργανισμό οικονομικής
ολοκλήρωσης δεν λογίζεται ως επιπρόσθετο αυτών που έχουν κατατεθεί από κράτη μέλη του εν λόγω οργανισμού.
Άρθρο 34
Επιφυλάξεις
Δεν επιτρέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων σχετικά με το παρόν Πρωτόκολλο.
Άρθρο 35
Αποχώρηση
1.
Οποιαδήποτε στιγμή μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου για
συμβαλλόμενο μέρος, το συγκεκριμένο μέρος δύναται να αποχωρήσει από το παρόν Πρωτόκολλο, με έγγραφη κοινοποίηση στον
Θεματοφύλακα.
2.
Η αποχώρηση αυτή πραγματοποιείται μετά την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης
από τον Θεματοφύλακα ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που είναι δυνατόν να προσδιορίζεται στην κοινοποίηση της αποχώ
ρησης.
Άρθρο 36
Αυθεντικά κείμενα
Το πρωτότυπο του παρόντος Πρωτοκόλλου, του οποίου τα κείμενα στην αγγλική, αραβική, γαλλική, ισπανική, κινεζική και
ρωσική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο
κατά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες.
ΕΓΙΝΕ στη Ναγκόγια, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα.
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΦΈΛΗ

1. Τα χρηματικά οφέλη είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:
α) Τέλη πρόσβασης / τέλος ανά συλλεγόμενο ή με άλλον τρόπο αποκτώμενο δείγμα
β) Αρχικές πληρωμές
γ) Ενδιάμεσες πληρωμές βάσει οροσήμων
δ) Καταβολή δικαιωμάτων
ε) Τέλη αδειών σε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσης
στ) Ειδικά τέλη προς καταβολή σε καταπιστευματικά ταμεία που στηρίζουν τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της
βιοποικιλότητας
ζ) Μισθοί και προνομιακοί όροι, σε περίπτωση αμοιβαίας συμφωνίας
η) Χρηματοδότηση έρευνας
θ) Κοινές επιχειρήσεις
ι) Συγκυριότητα των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
2. Τα άλλα οφέλη πλην των χρηματικών είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:
α)

Από κοινού χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάπτυξης

β)

Σύμπραξη, συνεργασία και συμβολή σε προγράμματα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως σε ερευνητικές
δραστηριότητες με αντικείμενο τη βιοτεχνολογία, κατά το δυνατόν στο συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει τους γενετι
κούς πόρους

γ)

Συμμετοχή στην ανάπτυξη προϊόντων

δ)

Σύμπραξη, συνεργασία και συμβολή στην εκπαίδευση και κατάρτιση

ε)

Άδειες εισόδου σε εγκαταστάσεις διατήρησης γενετικών πόρων εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος (ex situ) και σε
βάσεις δεδομένων

στ) Μεταβίβαση γνώσεων και τεχνολογίας στον πάροχο των γενετικών πόρων υπό δίκαιους και ευνοϊκότατους όρους, μεταξύ
άλλων με παραχωρήσεις και προνομιακούς όρους κατόπιν συμφωνίας, και ειδικότερα γνώσεων και τεχνολογίας που
αξιοποιούν γενετικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας, ή έχουν σημασία για τη διατήρηση και την
αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλομοφίας
ζ)

Ενίσχυση των ικανοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας

η)

Δημιουργία θεσμικής δυναμικότητας

θ)

Ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής των σχετικών με την πρόσβαση
ρυθμίσεων

ι)

Κατάρτιση σε θέματα γενετικών πόρων με την πλήρη συμμετοχή των χωρών που παρέχουν γενετικούς πόρους και, κατά
το δυνατόν, στις χώρες αυτές
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ια) Πρόσβαση σε επιστημονικά στοιχεία που αφορούν τη διατήρηση και την αειφορική χρήση της βιολογικής ποικιλομοφίας,
συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων απογραφής βιολογικών υλικών και των ταξινομικών μελετών
ιβ) Συμβολή στην τοπική οικονομία
ιγ) Έρευνα με γνώμονα τις πρωταρχικές ανάγκες, όπως η υγεία και η επισιτιστική ασφάλεια, λαμβανομένων υπόψη των
εγχώριων χρήσεων των γενετικών πόρων στο συμβαλλόμενο μέρος που τους παρέχει
ιδ) Θεσμικές και επαγγελματικές σχέσεις που μπορούν να προκύψουν από συμφωνίες πρόσβασης και καταμερισμού των
οφελών και οι συνακόλουθες δραστηριότητες συνεργασίας
ιε) Οφέλη από πλευράς ασφάλειας της διατροφής και των μέσων διαβίωσης
ιστ) Κοινωνική αναγνώριση
ιζ) Συγκυριότητα των σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Απριλίου 2014
για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το
εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
(2014/284/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
και το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) και
παράγραφος 7,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τον Μάιο του 2003, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Η
επιβολή της δασικής νομοθεσίας, η διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) — Πρόταση για σχέδιο δράσης της ΕΕ», με την
οποία ζητούσε τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας μέσω της σύναψης εθελοντικών
συμφωνιών εταιρικής σχέσης με χώρες παραγωγής ξυλείας («σχέδιο δράσης της ΕΕ»). Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου
σχετικά με το σχέδιο δράσης εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2003 (1), ενώ εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 11 Ιουλίου 2005 (2).

(2)

Σύμφωνα με την απόφαση 2013/486/ΕΕ του Συμβουλίου (3), η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση
και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής «η συμφωνία») υπεγράφη στις 30 Σεπτεμβρίου
2013, με την επιφύλαξη της σύναψής της.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημο
κρατίας της Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να προβεί(-ούν), εξ ονόματος της Ένωσης, στην
προβλεπόμενη στο άρθρο 23 της συμφωνίας γνωστοποίηση, δεσμεύοντας την Ένωση.
Άρθρο 3
Η Ένωση εκπροσωπείται από την Επιτροπή στην κοινή επιτροπή εφαρμογής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 της
συμφωνίας.
Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της κοινής επιτροπής εφαρμογής ως μέλη της αντιπροσωπείας της
Ένωσης.
(1) ΕΕ C 268 της 7.11.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 482.
(3) Απόφαση 2013/486/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, για την υπογραφή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή
της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 265 της 8.10.2013, σ. 1).
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Άρθρο 4
Για την τροποποίηση των παραρτημάτων της συμφωνίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει,
εξ ονόματος της Ένωσης, τις εν λόγω τροποποιήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου (1).
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.
Λουξεμβούργο, 14 Απριλίου 2014.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. TSAFTARIS

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT
για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 347 της 30.12.2005, σ. 1).
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με την επιβολή της δασικής
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,

εφεξής καλούμενη «η Ένωση»,
και
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ,

εφεξής καλούμενη «η Ινδονησία»,
καλούμενες στο εξής από κοινού «τα μέρη»,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συνολική συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Ινδονησίας και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υπεγράφη στις 9 Νοεμβρίου 2009 στην Τζακάρτα·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Ινδονησίας, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας συνερ
γασίας του 1980 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, της
Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης, χωρών μελών της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας·
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο της Διακήρυξης του Μπαλί για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας
και τη διακυβέρνηση (FLEG), της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, οι χώρες της ανατολικής Ασίας και άλλων περιφερειών για την
ανάληψη άμεσων δράσεων για την ενίσχυση των εθνικών προσπαθειών και την ενδυνάμωση της διμερούς, περιφερειακής και
πολυμερούς συνεργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της δασικής νομοθεσίας και των εγκλημάτων εις βάρος
των δασών, ιδίως της παράνομης υλοτομίας, του συναφούς παράνομου εμπορίου και της διαφθοράς, καθώς επίσης και των
αρνητικών επιπτώσεών τους στο κράτος δικαίου·
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) αποτελεί ένα
πρώτο βήμα για την κατεπείγουσα καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του συνδεόμενου με αυτή εμπορίου·
ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΣ στην κοινή δήλωση του Υπουργού Δασών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας και των Ευρωπαίων Επιτρόπων
αρμόδιων για την ανάπτυξη και το περιβάλλον που υπεγράφη στις 8 Ιανουαρίου 2007 στις Βρυξέλλες·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη νομικώς μη δεσμευτική επίσημη δήλωση αρχών του 1992 για μια συναίνεση σε παγκόσμιο επίπεδο όσον
αφορά τη διαχείριση, τη διατήρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δασών κάθε τύπου και την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών της νομικώς μη δεσμευτικής πράξης για κάθε τύπο δασών·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας των αρχών της βιώσιμης διαχείρισης των δασών που ορίζονται στη Διακήρυξη του Ρίο του
1992 σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη στο πλαίσιο της διασφάλισης της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, και ιδίως
της αρχής υπ’ αριθ. 10 σχετικά με τη σημασία της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα
και της αρχής υπ’ αριθ. 22 σχετικά με τον ζωτικής σημασίας ρόλο των αυτοχθόνων πληθυσμών και των άλλων τοπικών
κοινοτήτων στη διαχείριση του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας για την προώθηση της χρηστής διακυβέρ
νησης των δασών, της επιβολής της νομοθεσίας και του εμπορίου νόμιμης ξυλείας, μεταξύ άλλων μέσω του ινδονησιακού
συστήματος διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας [Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)], που αναπτύσσεται μέσω
διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι φορείς με βάση τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της αξιοπι
στίας και της αντιπροσωπευτικότητας·
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) της Ινδονησίας έχει σχεδιαστεί για τη
διασφάλιση της συμμόρφωσης όλων των προϊόντων ξυλείας με τη νομοθεσία·
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η εφαρμογή της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης FLEGT θα ενισχύσει τη βιώσιμη διαχείριση των
δασών και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών που οφείλονται στην
αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών και μέσω του ρόλου της διατήρησης, της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και της
αύξησης των δασικών ικανοτήτων δέσμευσης άνθρακα (REDD+)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)
και ιδίως την απαίτηση οι άδειες εξαγωγής που εκδίδονται από τα μέρη της CITES για δείγματα των ειδών που παρατίθενται στα
προσαρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ να χορηγούνται μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων υπό τον όρο τα δείγματα αυτά να
μην έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση των κανόνων του εν λόγω μέρους για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας·
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επιδιώξουν τον περιορισμό στο ελάχιστο των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων της εφαρμογής της
παρούσας συμφωνίας στις τοπικές κοινότητες, στις κοινότητες των αυτοχθόνων και στους φτωχούς πληθυσμούς·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη στους αναπτυξιακούς στόχους που συμφωνήθηκαν σε διεθνές επίπεδο, καθώς
και στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδουν τα μέρη στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τα πολυμερή συστήματα εμπορίου,
και ιδίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994
και τις λοιπές πολυμερείς συμφωνίες για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), καθώς και στην αναγκαιό
τητα εφαρμογής τους με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας
εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υπο
χρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά·
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της κυριαρχίας, της ισότητας και της αποφυγής των διακρίσεων και
αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία για τα μέρη·
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς των μερών·
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1
Στόχος
1.
Η παρούσα συμφωνία, η οποία είναι συνεπής προς την κοινή δέσμευση των μερών υπέρ της βιώσιμης διαχείρισης των
δασών κάθε τύπου, έχει στόχο να αποτελέσει το νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι όλες οι εισαγωγές στην Ένωση προϊόντων
ξυλείας από την Ινδονησία τα οποία καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία έχουν παραχθεί νόμιμα και, με τον τρόπο αυτό, να
προωθήσει το εμπόριο προϊόντων ξυλείας.
2.
Επιπλέον, η παρούσα συμφωνία παρέχει τη βάση για διάλογο και συνεργασία μεταξύ των μερών για τη διευκόλυνση και
την προώθηση της πλήρους εφαρμογής της, καθώς και την ενίσχυση της επιβολής της δασικής νομοθεσίας και της διακυβέρ
νησης.
Αρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «εισαγωγή στην Ένωση»: η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων ξυλείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια
του άρθρου 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνει
ακού κώδικα, τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν «εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα» σύμφωνα με τον ορισμό
του άρθρου 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον
καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα·
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β) «εξαγωγή»: η φυσική έξοδος ή απομάκρυνση προϊόντων ξυλείας από οποιοδήποτε σημείο της γεωγραφικής επικράτειας της
Ινδονησίας·
γ) «προϊόντα ξυλείας»: τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ·
δ) «κωδικός ΕΣ»: ο τετραψήφιος ή εξαψήφιος κωδικός προϊόντος ο οποίος ορίζεται στο εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και
κωδικοποίησης των εμπορευμάτων που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα
περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων·
ε)

«άδεια FLEGT»: θεωρημένο νομικό έγγραφο (V-Legal) της Ινδονησίας, που επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα ξυλείας της
αποστολής που προορίζεται για εξαγωγή προς την Ένωση έχουν παραχθεί νόμιμα. Η άδεια FLEGT εκδίδεται σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή·

στ) «αρχή αδειοδότησης»: οι φορείς που εξουσιοδοτούνται από την Ινδονησία για να εκδίδουν και να επικυρώνουν τις άδειες
FLEGT·
ζ) «αρμόδιες αρχές»: οι αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη της Ένωσης για την παραλαβή, την αποδοχή και την
επαλήθευση των αδειών FLEGΤ·
η) «αποστολή»: ποσότητα προϊόντων ξυλείας καλυπτόμενη από άδεια FLEGT, την οποία αποστέλλει από την Ινδονησία απο
στολέας ή φορτωτής και η οποία υποβάλλεται σε τελωνείο για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση·
θ) «προϊόντα ξυλείας που έχουν παραχθεί νόμιμα»: τα προϊόντα ξυλείας που συγκομίζονται ή εισάγονται και παράγονται
σύμφωνα με τη νομοθεσία που προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
Αρθρο 3
Σύστημα αδειών FLEGT
1.
Θεσπίζεται μεταξύ των μερών της παρούσας συμφωνίας σύστημα χορήγησης αδειών για την επιβολή της δασικής
νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (καλούμενο στο εξής «σύστημα αδειών FLEGT»). Το σύστημα αδειών FLEGT
ορίζει ένα σύνολο διαδικασιών και απαιτήσεων με σκοπό να επαληθεύεται και να βεβαιώνεται, μέσω των αδειών FLEGT, ότι τα
προϊόντα ξυλείας που αποστέλλονται στην Ένωση έχουν παραχθεί νόμιμα. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005
του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, γίνονται αποδεκτές για εισαγωγή στην Ένωση μόνο οι αποστολές από την
Ινδονησία που καλύπτονται από άδειες FLEGT.
2.

Το σύστημα αδειών FLEGT εφαρμόζεται στα προϊόντα ξυλείας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΑ.

3.
Τα προϊόντα ξυλείας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΒ δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής από την
Ινδονησία ούτε να λάβουν άδεια βάσει του συστήματος αδειών FLEGT.
4.
Τα μέρη συμφωνούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αδειών FLEGT σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας
Αρθρο 4
Αρχές αδειοδότησης
1.
Η αρχή αδειοδότησης επαληθεύει ότι τα προϊόντα ξυλείας έχουν παραχθεί νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που
προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ. Η αρχή αδειοδότησης εκδίδει άδειες FLEGT που καλύπτουν τις αποστολές προϊόντων ξυλείας
που έχουν παραχθεί νόμιμα, οι οποίες προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση.
2.
Η αρχή αδειοδότησης δεν εκδίδει άδειες FLEGT για προϊόντα ξυλείας που αποτελούνται από ή περιλαμβάνουν προϊόντα
ξυλείας που εισήχθησαν στην Ινδονησία από τρίτη χώρα υπό μορφή υπό την οποία η νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας
απαγορεύει την εξαγωγή ή για τα οποία υπάρχουν στοιχεία ότι παρήχθησαν κατά παράβαση της νομοθεσίας της χώρας στην
οποία υλοτομήθηκαν τα δένδρα.
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3.
Η αρχή αδειοδότησης διατηρεί και δημοσιοποιεί τις διαδικασίες της για την έκδοση αδειών FLEGT. Διατηρεί επίσης αρχεία
όλων των αποστολών που συνοδεύονται από άδειες FLEGT και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των
δεδομένων, κοινοποιεί τα αρχεία αυτά για τους σκοπούς της ανεξάρτητης παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα των ιδιόκτητων πληροφοριών των εξαγωγέων.
4.
Η Ινδονησία πρόκειται να δημιουργήσει μια μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες, η οποία θα λειτουργεί ως σημείο
επαφής για την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των αρχών αδειοδότησης κατά τα οριζόμενα στα παραρτήματα ΙΙΙ
και V.
5.
Η Ινδονησία οφείλει να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής αδειοδότησης και της
μονάδας ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες. Τα μέρη δημοσιοποιούν αυτές τις πληροφορίες.
Αρθρο 5
Αρμόδιες αρχές
1.
Οι αρμόδιες αρχές επαληθεύουν ότι κάθε αποστολή καλύπτεται από έγκυρη άδεια FLEGT, πριν τεθεί η εν λόγω αποστολή
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Η θέση της αποστολής σε ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να αναστέλλεται και η αποστολή
να κρατείται σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την εγκυρότητα της άδειας FLEGT.
2.

Οι αρμόδιες αρχές διατηρούν και δημοσιεύουν σε ετήσια βάση κατάσταση των αδειών FLEGT τις οποίες παρέλαβαν.

3.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους για την προστασία των δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν πρόσβαση στα
σχετικά έγγραφα και δεδομένα στα πρόσωπα και στους φορείς που επιφορτίζονται με την ανεξάρτητη παρακολούθηση της
αγοράς.
4.
Οι αρμόδιες αρχές δεν προβαίνουν στις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 όσον αφορά τις
αποστολές προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τα είδη που απαριθμούνται στα προσαρτήματα της σύμβασης περί διεθνούς
εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), καθώς τα προϊόντα αυτά καλύπτονται
από τις σχετικές με την επαλήθευση διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996,
για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους.
5.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στην Ινδονησία τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών. Τα μέρη δημοσιοποιούν
αυτές τις πληροφορίες.
Αρθρο 6
Άδειες FLEGT
1.
Οι άδειες FLEGT εκδίδονται από την αρχή αδειοδότησης ως μέσο πιστοποίησης της νομιμότητας της παραγωγής των
προϊόντων ξυλείας.
2.

Οι άδειες FLEGT συντάσσονται και συμπληρώνονται στην αγγλική γλώσσα.

3.
Τα μέρη μπορούν, με συμφωνία, να θεσπίσουν ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση, τη διαβίβαση και την παραλαβή των
αδειών FLEGT.
4.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω αδειών περιγράφονται στο παράρτημα ΙV. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών FLEGT
περιγράφεται στο παράρτημα V.
Αρθρο 7
Επαλήθευση της νομιμότητας της παραχθείσας ξυλείας
1.
Η Ινδονησία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) για να επαληθεύεται ότι τα προϊόντα
ξυλείας που πρόκειται να αποσταλούν έχουν παραχθεί νόμιμα και να διασφαλίζεται ότι οι εξαγωγές στην Ένωση αποτελούνται
μόνο από αποστολές επαληθευμένης νομιμότητας.
2.

Το σύστημα επαλήθευσης της νόμιμης παραγωγής των αποστολών προϊόντων ξυλείας καθορίζεται στο παράρτημα V.
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Αρθρο 8
Αποδέσμευση αποστολών που συνοδεύονται από άδεια FLEGT
1.
Οι διαδικασίες που διέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση για τις αποστολές που συνοδεύονται από άδεια
FLEGT περιγράφονται στο παράρτημα III.
2.
Εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μια άδεια δεν είναι έγκυρη, γνήσια ή σύμφωνη προς την αποστολή την
οποία φέρεται να συνοδεύει, μπορούν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.
3.
Σε περίπτωση επίμονων διαφωνιών ή δυσχερειών κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που αφορούν άδειες FLEGT, η
υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί προς εξέταση στην κοινή επιτροπή εφαρμογής της συμφωνίας.
Αρθρο 9
Παρατυπίες
Τα μέρη αλληλοενημερώνονται εάν έχουν υπόνοιες ή στοιχεία καταστρατήγησης ή παρατυπίας στο σύστημα αδειών FLEGT,
μεταξύ άλλων σε σχέση με τα ακόλουθα:
α) καταστρατήγηση του εμπορίου, ιδίως με την ανακατεύθυνση των εμπορικών ροών από την Ινδονησία προς την Ένωση μέσω
τρίτης χώρας·
β) έκδοση αδειών FLEGT για προϊόντα ξυλείας που περιλαμβάνουν ξυλεία από τρίτες χώρες για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι
έχει παραχθεί παράνομα· ή γ)
γ) απάτη όσον αφορά την απόκτηση ή τη χρήση αδειών FLEGT.
Αρθρο 10
Εφαρμογή του TLAS της Ινδονησίας και λοιπά μέτρα
1.
Η Ινδονησία, χρησιμοποιώντας το οικείο TLAS, επαληθεύει τη νομιμότητα της εξαγόμενης σε αγορές εκτός της Ένωσης
ξυλείας και της ξυλείας που πωλείται σε εγχώριες αγορές και προσπαθεί να επαληθεύει τη νομιμότητα των εισαγόμενων
προϊόντων ξυλείας χρησιμοποιώντας, όταν είναι δυνατόν, το σύστημα που έχει αναπτυχθεί για την εφαρμογή της παρούσας
συμφωνίας.
2.
Για να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες, η Ένωση ενθαρρύνει τη χρήση του προαναφερθέντος συστήματος στις συναλλαγές
σε άλλες διεθνείς αγορές και με τρίτες χώρες.
3.
Η Ένωση εφαρμόζει μέτρα για την πρόληψη της διάθεσης στην ενωσιακή αγορά παράνομα συγκομισμένης ξυλείας και
προϊόντων που παράγονται από αυτήν.
Αρθρο 11
Συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην εφαρμογή της Συμφωνίας
1.
Η Ινδονησία πραγματοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
συμφωνίας και σε αυτό το πλαίσιο προωθεί κατάλληλες στρατηγικές, όρους και προγράμματα διαβούλευσης.
2.
Η Ένωση πραγματοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση του Aarhus του 1998 για την πρόσβαση
σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα
(Σύμβαση του Aarhus).
Αρθρο 12
Κοινωνικές διασφαλίσεις
1.
Για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν να
επιδιώξουν καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων στον κλάδο της ξυλείας, καθώς και στα μέσα διαβίωσης των αυτοχθόνων
και τοπικών κοινοτήτων που ενδέχεται να θιγούν, όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς τους.
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2.
Τα μέρη παρακολουθούν τις επιπτώσεις της παρούσας συμφωνίας στις κοινότητες και στους παράγοντες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας ταυτόχρονα εύλογα μέτρα για τον μετριασμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων. Τα μέρη μπορούν
να συμφωνήσουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων.
Αρθρο 13
Κίνητρα αγοράς
Λαμβανομένων υπόψη των διεθνών υποχρεώσεών της, η Ένωση προωθεί την ευνοϊκή θέση στην αγορά της των προϊόντων ξυλείας
που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία. Ειδικότερα, οι σχετικές προσπάθειες περιλαμβάνουν μέτρα για τη στήριξη:
α) πολιτικών για δημόσιες και ιδιωτικές προμήθειες που αναγνωρίζουν την προσφορά προϊόντων ξυλείας που έχουν συγκομισθεί
νόμιμα και εξασφαλίζουν αγορά για τα εν λόγω προϊόντα και
β) ευνοϊκότερης αντίληψης των προϊόντων που καλύπτονται από άδεια FLEGT στην αγορά της Ένωσης.
Αρθρο 14
Κοινή επιτροπή εφαρμογής
1.
Τα μέρη συγκροτούν κοινό μηχανισμό (εφεξής καλούμενο «κοινή επιτροπή εφαρμογής» ή «ΚΕΕ») για τη εξέταση ζητημάτων
σχετικά με την εφαρμογή και την αναθεώρηση της παρούσας συμφωνίας.
2.
Κάθε μέρος διορίζει τους εκπροσώπους του στην ΚΕΕ, η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις της με ομοφωνία. Την προεδρία της
ΚΕΕ ασκούν από κοινού δύο ανώτερα μέλη της, ένα από την Ένωση και το δεύτερο από την Ινδονησία.
3.

Η ΚΕΕ καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4.
Η ΚΕΕ συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων συμφωνούνται
εκ των προτέρων από τα μέρη. Είναι δυνατόν να συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από τα
μέρη.
5.

Η ΚΕΕ:

α) εξετάζει και εγκρίνει κοινά μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·
β) εξετάζει και παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο ως προς την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, μεταξύ άλλων τη
λειτουργία του TLAS και των μέτρων που αφορούν την αγορά, με βάση τις διαπιστώσεις και τις εκθέσεις των μηχανισμών
που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 15·
γ) αξιολογεί τα οφέλη και τους περιορισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και αποφασίζει
σχετικά με τη λήψη διορθωτικών μέτρων·
δ) εξετάζει εκθέσεις και καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αδειών FLEGT στην επικράτεια αμφότερων των
μερών·
ε) εγκρίνει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος αδειών FLEGT κατόπιν αξιολόγησης της λειτουργίας του
TLAS με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα VIII·
στ) προσδιορίζει τομείς συνεργασίας για την υποστήριξη της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·
ζ) εάν είναι αναγκαίο, συγκροτεί επικουρικά όργανα για τις εργασίες που απαιτούν ειδική εμπειρογνωμοσύνη·
η) συντάσσει, εγκρίνει, διανέμει και δημοσιοποιεί ετήσιες εκθέσεις, πρακτικά συνεδριάσεων και άλλα έγγραφα που προκύπτουν
από τις εργασίες της·
θ) εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που συμφωνεί να αναλάβει.
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Αρθρο 15
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Τα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιούν τις εκθέσεις και τις διαπιστώσεις των δύο κατωτέρω μηχανισμών για την αξιολόγηση της
εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας της παρούσας συμφωνίας.
α) Σε συνεννόηση με την Ένωση, η Ινδονησία προσλαμβάνει περιοδικό αξιολογητή για την εκτέλεση των καθηκόντων που
καθορίζονται στο παράρτημα VI.
β) Σε συνεννόηση με την Ινδονησία, η Ένωση προσλαμβάνει ανεξάρτητο παρακολουθητή της αγοράς για την εκτέλεση των
καθηκόντων που καθορίζονται στο παράρτημα VΙΙ.
Αρθρο 16
Συνοδευτικά μέτρα
1.
Η παροχή των πόρων που απαιτούνται για τα μέτρα υποστήριξης της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και προσδιο
ρίζονται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 5 στοιχείο στ) καθορίζεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Ένωσης και των
κρατών μελών της αναφορικά με τη συνεργασία με την Ινδονησία.
2.
Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας να συντονίζονται
με τα υφιστάμενα και μελλοντικά αναπτυξιακά προγράμματα και πρωτοβουλίες.
Αθρορ 17
Εκθέσεις και δημοσιοποίηση πληροφοριών
1.
Τα μέρη διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια των εργασιών της ΚΕΕ. Οι εκθέσεις που προκύπτουν από τις εργασίες
της καταρτίζονται από κοινού και δημοσιοποιούνται.
2.

Η ΚΕΕ δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, λεπτομέρειες σχετικά με:

α) τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εξάγονται στην Ένωση βάσει του συστήματος αδειών FLEGT, ανά σχετική κλάση του
ΕΣ (Εναρμονισμένο Σύστημα)·
β) τον αριθμό αδειών FLEGT που εκδίδει η Ινδονησία·
γ) την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της·
δ) τα μέτρα για την πρόληψη της εξαγωγής, εισαγωγής και διάθεσης ή εμπορίας στην εγχώρια αγορά παράνομα παραχθέντων
προϊόντων ξυλείας·
ε) τις ποσότητες ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που εισάγονται στην Ινδονησία και τις ενέργειες για την πρόληψη των
εισαγωγών παράνομα παραχθέντων προϊόντων ξυλείας και τη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος αδειών FLEGΤ·
στ) τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το σύστημα αδειών FLEGT και τις ενέργειες για την αντιμετώπισή τους·
ζ) τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εισάγονται στην Ένωση στο πλαίσιο του συστήματος αδειών FLEGT, ανά σχετική
κλάση του ΕΣ και ανά κράτος μέλος της Ένωσης στο οποίο γίνεται η εισαγωγή στην Ένωση·
η) τον αριθμό αδειών FLEGT που παραλαμβάνεται από την Ένωση·
θ) τον αριθμό των περιπτώσεων διενέργειας διαβουλεύσεων δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 και τις εμπλεκόμενες
ποσότητες προϊόντων ξυλείας.
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3.
Για την επίτευξη της επιδιωκόμενης βελτίωσης της διακυβέρνησης και της διαφάνειας στον δασικό τομέα και για την
παρακολούθηση της εφαρμογής και των επιπτώσεων της παρούσας συμφωνίας, τόσο στην Ινδονησία όσο και στην Ένωση, τα
μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα IX θα δημοσιοποιούνται.
4.
Τα μέρη δεσμεύονται να μη δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες που ανταλλάσσουν στο πλαίσιο της παρούσας
συμφωνίας σύμφωνα με τη νομοθεσία τους. Κανένα από τα μέρη δεν δημοσιοποιεί, ούτε επιτρέπει στις αρχές του να δημοσιο
ποιούν τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και συνιστούν εμπορικό απόρρητο ή
εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες.
Αρθρο 18
Επικοινωνία σχετικά με την εφαρμογή
1.
Οι αντιπρόσωποι των μερών που είναι υπεύθυνοι για τις επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας
συμφωνίας είναι:
Για την Ινδονησία:

Για την Ένωση:

Ο Γενικός Διευθυντής

Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας

Εκμετάλλευσης Δασών, Υπουργείο Δασοκομίας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδονησία

2.
Τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία και έγκαιρα τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της παρούσας
συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της παραγράφου 1.
Αρθρο 19
Εδαφική εφαρμογή
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό
τους όρους της εν λόγω Συνθήκης, αφενός, και στο έδαφος της Ινδονησίας, αφετέρου.
Αρθρο 20
Επίλυση διαφορών
1.
Τα μέρη επιδιώκουν να επιλύουν κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας με
επείγουσες διαβουλεύσεις.
2.
Εάν μια διαφορά δεν επιλυθεί με διαβουλεύσεις εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης για διαβού
λευση, κάθε μέρος μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στην ΚΕΕ η οποία προσπαθεί να την επιλύσει. Στην ΚΕΕ κοινοποιούνται
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να εξετάζει διεξοδικά την κατάσταση, με στόχο την εξεύρεση αποδεκτής λύσης. Για τον
σκοπό αυτό, η ΚΕΕ οφείλει να διερευνά όλες τις δυνατότητες για τη συνέχιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της παρούσας
συμφωνίας.
3.
Στην περίπτωση που η ΚΕΕ δεν είναι σε θέση να διευθετήσει τη διαφορά εντός δύο μηνών, τα μέρη μπορούν να ζητήσουν
από κοινού τις υπηρεσίες ή τη διαμεσολάβηση τρίτων.
4.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί η διαφορά κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, οιοδήποτε εκ των
δύο μερών μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο τον διορισμό διαιτητή. Το άλλο μέρος οφείλει τότε να διορίσει δεύτερο διαιτητή
εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τον διορισμό του πρώτου. Τα μέρη ορίζουν από κοινού τρίτο διαιτητή εντός δύο
μηνών από τον διορισμό του δεύτερου.
5.

Οι αποφάσεις της διαιτησίας λαμβάνονται με πλειοψηφία εντός έξι μηνών από τον διορισμό του τρίτου διαιτητή.

6.

Η απόφαση της διαιτησίας είναι δεσμευτική για τα μέρη και δεν εφεσιβάλλεται.

7.

Η ΚΕΕ καθορίζει τη διαδικασία της διαιτησίας.

L 150/260

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.5.2014

Αρθρο 21
Αναστολή
1.
Το μέρος που επιθυμεί την αναστολή της παρούσας συμφωνίας κοινοποιεί την πρόθεσή του εγγράφως στο άλλο μέρος.
Στη συνέχεια, τα μέρη συζητούν το ζήτημα αυτό.
2.
Κάθε μέρος μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η απόφαση περί αναστολής και οι λόγοι της
απόφασης κοινοποιούνται στο άλλο μέρος εγγράφως.
3.

Οι όροι της παρούσας συμφωνίας παύουν να εφαρμόζονται τριάντα ημερολογιακές ημέρες μετά την εν λόγω κοινοποίηση.

4.
Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να εφαρμόζεται και πάλι μετά την παρέλευση τριάντα ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία κατά την οποία το μέρος που την είχε αναστείλει ενημερώνει το άλλο μέρος ότι δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι της
αναστολής.
Αρθρο 22
Τροποποιήσεις
1.
Κάθε μέρος που επιθυμεί την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας υποβάλλει σχετική πρόταση τουλάχιστον τρεις μήνες
πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ΚΕΕ. Η ΚΕΕ εξετάζει την πρόταση και, σε περίπτωση ομοφωνίας, διατυπώνει σύσταση. Εάν
τα μέρη συμφωνούν με τη σύσταση, την εγκρίνουν σύμφωνα με τις οικείες εσωτερικές διαδικασίες τους.
2.
Κάθε τροποποίηση που εγκρίνεται με τον τρόπο αυτό από τα μέρη τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται
της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για
τον σκοπό αυτό.
3.

Η ΚΕΕ μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις των παραρτημάτων της παρούσας συμφωνίας.

4.
Κάθε τροποποίηση κοινοποιείται διά της διπλωματικής οδού στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας.
Αρθρο 23
Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λύση
1.
Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη
έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαίως και εγγράφως την ολοκλήρωση των οικείων διαδικασιών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.
2.
Απευθύνεται κοινοποίηση διά της διπλωματικής οδού στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας.
3.
Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ για πέντε έτη. Η ισχύς της παρατείνεται για διαδοχικές περιόδους πέντε ετών,
εκτός εάν ένα μέρος αρνηθεί την παράταση ειδοποιώντας το άλλο μέρος εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη
της παρούσας συμφωνίας.
4.
Έκαστο των μερών μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με έγγραφη κοινοποίηση προς το άλλο μέρος. Η
παρούσα συμφωνία παύει να εφαρμόζεται δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής.
Αρθρο 24
Παραρτήματα
Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
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Αρθρο 25
Αυθεντικά κείμενα
Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική,
ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβα
κική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και ινδονησιακή (Μπαχάσα) γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
Σε περίπτωση διαφορετικής ερμηνείας, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.
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Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.
V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.
Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.
Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.
V Bruseli tridsiateho septembra dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.
Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.
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За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Untuk Uni Eropa

За Република Индонезия
Por la República de Indonesia
Za Indonéskou republiku
For Republikken Indonesien
Für die Republik Indonesien
Indoneesia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας
For the Republic of Indonesia
Pour la République d'Indonésie
Za Republiku Indoneziju
Per la Repubblica di Indonesia
Indonēzijas Republikas vārdā –
Indonezijos Respublikos vardu
Az Indonéz Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Indoneżja
Voor de Republiek Indonesië
W imieniu Republiki Indonezji
Pela República da Indonésia
Pentru Republica Indonezia
Za Indonézsku republiku
Za Republiko Indonezijo
Indonesian tasavallan puolesta
För Republiken Indonesien
Untuk Republik Indonesia
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ο κατάλογος του παρόντος παραρτήματος παραπέμπει στο εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπο
ρευμάτων που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης
των εμπορευμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ FLEGT

Κεφάλαιο 44:
Κωδικοι ΕΣ

Περιγραφη

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια
ή μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή
κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.
4401.21

- Ξυλεία κωνοφόρων σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

4401.22

- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια - εκτός από ξυλεία κωνοφόρων

Ex.4404

- Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια

Ex.4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη,
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή συνενωμένη κατ’ άκρον, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm.

4408

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε
απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη παρόμοια ξυλεία σε
επανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή συνενωμένη κατ’ άκρον ή εγκαρσίως, πάχους που δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 6 mm
Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα)
με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V,
γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σε όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή
επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνέ
νωση.

4409.10

- Κωνοφόρων

4409.29

- Εκτός από ξυλεία κωνοφόρων – άλλο

4410

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB)
και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard»), από ξύλο ή άλλες
ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες.

4411

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή
άλλα οργανικά συνδετικά.

4412

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και
παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα

4413

Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής.

4414

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη.

4415

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι)
για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση,
από ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο.

4416

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι δούγες.
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Περιγραφη

4417

Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο.
Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο.

4418

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι
κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων και τα
πέταυρα («shingles» και «shakes»), από ξύλο.

Ex.4421.90

- Ξύλινοι κυβόλιθοι

Κεφάλαιο 47:
Περιγραφη

Κωδικοι ΕΣ

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμ
ματα και αποκόμματα):
4701

- Μηχανικοί πολτοί από ξύλο

4702

- Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση

4703

- Χημικός ξυλοπολτός, με σόδα ή θειικό άλας, εκτός από πολτό για διάλυση.

4704

- Χημικός ξυλοπολτός, θειώδες άλας, εκτός από πολτό για διάλυση

4705

- Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας

Κεφάλαιο 48:
Κωδικοι ΕΣ

Περιγραφη

4802

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την
εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση,
μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, άλλα
από το χαρτί των κλάσεων 48.01 ή 48.03. Χαρτιά και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο
(χειροποίητο χαρτί):

4803

Χαρτί του τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρα
σκευάσματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες οικιακές
χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο (κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο
(γκοφρέ), διάτρητο, χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή τυπωμένο, σε ρόλους ή φύλλα.

4804

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 48.02 ή 48.03.

4805

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν
υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου
αυτού.

4806

Περγαμηνοειδές χαρτί, αδιάβροχο χαρτί (λαδόχαρτο), διαφανές χαρτί αντιγραφής και χαρτί γκλασέ και
άλλα στιλπνά διαφανή ή ημιδιαφανή χαρτιά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα.

4807

Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επι
φάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα.

4808

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανά
γλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσεως 48.03.

4809

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την
αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση,
επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα,
σε κυλίνδρους ή σε φύλλα.
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Περιγραφη

4810

Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο
επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα
στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος
τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη.

4811

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, επιστρωμένα, επιχρι
σμένα, διαποτισμένα, επικαλυμμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα επιφανει
ακώς σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, σε κυλίνδρους ή φύλλα, εκτός από εκείνα
του είδους που περιγράφεται στις κλάσεις 48.03, 48.09 ή 48.10

4812

Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις.

4813

Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες.

4814

Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων.

4816

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την
αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 48.09), μεμβράνες
πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά.

4817

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογρα
φίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν
συλλογή ειδών αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι.

4818

Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας) και συναφή χαρτιά, χαρτο
βάμβακας ή ιστοί κυτταρινικών ινών των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή χρήσεις
υγιεινής, σε κυλίνδρους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε διάφορα σχήματα.
Χαρτομάνδηλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες φαγητού, πάνες
για μωρά, σερβιέτες και ταμπόν υγιεινής, χάρτινα σεντόνια, παρόμοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις
καθαρισμού, υγιεινής ή για νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρτοπολτό, χαρτί,
χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών.

4821

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη.

4822

Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και
διάτρητα ή σκληρυμένα.

4823

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε
καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης.

Κεφάλαιο 94:
Κωδικοι ΕΣ

Περιγραφη

Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:
9401.61.

- Παραγεμισμένα

9401.69.

- Άλλο
Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους

9403.30

- Ξύλινα έπιπλα που χρησιμοποιούνται σε γραφεία

9403.40

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες

9403.50

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες

9403.60

- Άλλα έπιπλα από ξύλο

Ex. 9406.00.

- Προκατασκευές από ξύλο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ

Κεφάλαιο 44:
Κωδικοι ΕΣ

Περιγραφη

4403

Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη:

Ex. 4404

Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο
μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλε
μένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για
ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια.

4406

Στρωτήρες (τραβέρσες) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξυλεία.

Ex. 4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, μη πλανισμένη, μη
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή μη συνενωμένη κατ’ άκρον, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm.

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή
Η ξυλεία της Ινδονησίας θεωρείται νόμιμη όταν έχει επαληθευτεί ότι η προέλευση και η διαδικασία παραγωγής της, καθώς και η
μετέπειτα μεταποίηση, μεταφορά και εμπορία της συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς της Ινδονησίας.
Η Ινδονησία διαθέτει πέντε πρότυπα νομιμότητας, διαρθρωμένα με άξονα μια σειρά από αρχές, κριτήρια, δείκτες και στοιχεία
ελέγχου, τα οποία βασίζονται σε νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες.
Τα πέντε αυτά πρότυπα είναι τα εξής:
— Πρότυπο νομιμότητας 1: για τις παραχωρήσεις εντός κρατικών παραγωγικών δασικών εκτάσεων
— Πρότυπο νομιμότητας 2: για τις κοινοτικές δασικές φυτείες και τα κοινοτικά δάση εντός κρατικών παραγωγικών δασικών
εκτάσεων
— Πρότυπο νομιμότητας 3: για τα ιδιωτικά δάση
— Πρότυπο νομιμότητας 4: για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ξυλείας εντός κρατικών εκτάσεων που δεν είναι δασικές
— Πρότυπο νομιμότητας 5: για τη βιομηχανία πρωτογενών και κατάντη δασικών προϊόντων.
Τα ανωτέρω πέντε πρότυπα νομιμότητας εφαρμόζονται σε διαφορετικούς τύπους αδειών για ξυλεία, οι οποίοι παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:

Τύπος άδειας

Περιγραφή

Έγγεια ιδιοκτησία / Διαχείριση ή
εκμετάλλευση πόρων

Εφαρμοστέο
πρότυπο
νομιμότητας

IUPHHK-HA/HPH

Άδεια εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων από
φυσικά δάση

Κρατική ιδιοκτησία / Διαχείριση
από εταιρεία

1

IUPHHK-HTI/HPHTI

Άδεια δημιουργίας και διαχείρισης
βιομηχανικής δασικής φυτείας

Κρατική ιδιοκτησία / Διαχείριση
από εταιρεία

1

IUPHHK-RE

Άδεια αποκατάστασης δασικού
οικοσυστήματος

Κρατική ιδιοκτησία / Διαχείριση
από εταιρεία

1

IUPHHK- HTR

Άδεια για κοινοτική δασική φυτεία

Κρατική ιδιοκτησία / Διαχείριση
από την κοινότητα

2

IUPHHK-HKM

Άδεια κοινοτικής διαχείρισης δάσους

Κρατική ιδιοκτησία / Διαχείριση
από την κοινότητα

2

Ιδιωτική έκταση

Δεν απαιτείται άδεια

Ιδιωτική ιδιοκτησία / Ιδιωτική
εκμετάλλευση

3

IPK/ILS

Άδεια εκμετάλλευσης ξυλείας από μη δασικές
περιοχές

Κρατική ιδιοκτησία / Ιδιωτική
εκμετάλλευση

4

IUIPHHK

Άδεια ίδρυσης και διαχείρισης εταιρείας
πρώτης μεταποίησης

Δεν ισχύει

5

IUI Lanjutan ή IPKL

Άδεια ίδρυσης και διαχείρισης εταιρείας
δεύτερης μεταποίησης

Δεν ισχύει

5

Τα εν λόγω πέντε πρότυπα νομιμότητας και τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω.

Αρχές

Αριθ.

1

Στοιχεία ελέγχου

Σχετικοί κανονισμοί (1)

K1.1 Η μονάδα δασικής διαχείρισης 1.1.1 Ο κάτοχος της άδειας εκμε
Πιστοποιητικό παραχώρησης δασικής
(δικαιούχοι παραχώρησης)
τάλλευσης μπορεί να αποδεί έκτασης
βρίσκεται εντός της παραγω
ξει την εγκυρότητα της άδειας
γικής δασικής περιοχής.
εκμετάλλευσης ξυλείας (IU
PHHK)
Αποδεικτικό πληρωμής για την άδεια
εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων
ξυλείας.

Κυβερνητικός κανονισμός PP72/2010

Το εγκεκριμένο γενικό σχέδιο και τα
συνημμένα έγγραφα, που καταρτίζο
νται σύμφωνα με ολοκληρωμένη
δασική απογραφή που πραγματοποι
είται από τεχνικά καταρτισμένο προ
σωπικό.

Κανονισμός P62/2008 του Υπουργού
Δασοκομίας

Συμμόρφωση με το K2.1 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει 2.1.1 Η αρμόδια διοικητική αρχή
έχει εγκρίνει τα έγγραφα που
σύστημα και τις
σχέδιο συγκομιδής για την
περιέχουν το πρόγραμμα
διαδικασίες συγκο
έκταση υλοτόμησης το οποίο
εργασιών: γενικό σχέδιο, ετή
μιδής.
έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες
σιο πρόγραμμα εργασιών και
διοικητικές αρχές.
συνημμένα έγγραφα.

Το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα
εργασιών, που καταρτίζεται με βάση
το γενικό σχέδιο
Χάρτες, που καταρτίζονται από
τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό,
όπου περιγράφονται τα όρια και η
διάταξη των εκτάσεων που καλύπτει
το πρόγραμμα εργασιών

Κανονισμός P50/2010 του Υπουργού
Δασοκομίας
Κανονισμός P12/2010 του Υπουργού
Δασοκομίας

Κανονισμός P56/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας, κανονισμός P60/2011
του Υπουργού Δασοκομίας

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

P2.

Νομικό καθεστώς
της έκτασης και
δικαίωμα εκμετάλ
λευσης

Δείκτες

EL

2.

P1.

Κριτήρια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Χάρτης που δείχνει τις περιοχές στις
οποίες απαγορεύεται η υλοτόμηση
και συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο
πρόγραμμα εργασιών και επιτόπια
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την
εφαρμογή.

L 150/269

Οι τοποθεσίες υλοτομίας (τομείς ή
δασοτεμάχια) οριοθετούνται σαφώς
στον χάρτη και επαληθεύονται επιτό
που.

K2.2 Έγκυρο πρόγραμμα εργασιών

2.2.1 Ο κάτοχος της άδειας δασικής
εκμετάλλευσης διαθέτει
έγκυρο πρόγραμμα εργασιών
σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς

Κανονισμός P62/2008 του Υπουργού
Έγγραφο γενικού σχεδίου εκμετάλ
λευσης δασικών προϊόντων ξυλείας & Δασοκομίας
συνημμένα έγγραφα (γίνονται δεκτές
οι εκκρεμείς αιτήσεις).
Κανονισμός P56/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας
Η τοποθεσία και οι όγκοι των κορ
μοτεμαχίων από φυσικά δάση που
Κανονισμός P60/2011 του Υπουργού
μπορούν να αποληφθούν στις περιο Δασοκομίας
χές υλοτομίας συμφωνούν με τα
στοιχεία του προγράμματος εργα
σιών.

2.2.2 Οι άδειες για το σύνολο του
εξοπλισμού υλοτόμησης είναι
έγκυρες και υπάρχει δυνατό
τητα επιτόπιου ελέγχου τους
(δεν ισχύει για κρατικές εται
ρείες δασικής εκμετάλλευσης)

Άδεια εξοπλισμού και μεταβίβασης
εξοπλισμού

K3.1 Οι κάτοχοι αδειών διασφαλί 3.1.1 Όλα τα κορμοτεμάχια μεγά
Νομιμότητα της
λης διαμέτρου που συγκομί
ζουν ότι όλα τα κορμοτεμάχια
μεταφοράς ή της
στηκαν ή απολήφθηκαν για
που μεταφέρονται από τόπο
αλλαγής κυριότη
εμπορικούς σκοπούς έχουν
αποθήκευσης στο δάσος σε
τας της στρογγυλής
δηλωθεί σε έκθεση για την
βιομηχανία πρωτογενών δασι
ξυλείας.
παραγωγή ξυλείας
κών προϊόντων ή σε καταχω
ρισμένο έμπορο κορμοτεμα
χίων συμπεριλαμβανομένων
3.1.2 Το σύνολο της ξυλείας που
των ενδιάμεσων τόπων απο
μεταφέρεται εκτός των περιο
θήκευσης, είναι ταυτοποι
χών τις οποίες καλύπτουν οι
ήσιμα με φυσικά μέσα και
άδειες
συνοδεύεται από
συνοδεύονται από έγκυρα
έγκυρο έγγραφο μεταφοράς.
έγγραφα.

Στοιχεία ελέγχου

Σχετικοί κανονισμοί (1)

Κανονισμός P53/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας

Εγκεκριμένα έγγραφα έκθεσης για την Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
παραγωγή ξυλείας
Δασοκομίας

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Έγκυρα έγγραφα μεταφοράς και
Δασοκομίας
συνημμένα σε αυτά έγγραφα συνο
δεύουν τα κορμοτεμάχια από τον
τόπο αποθήκευσης μέχρι τη βιομη
χανία πρωτογενών δασικών προϊόντων
ή τον καταχωρισμένο έμπορο κορμο
τεμαχίων, συμπεριλαμβανομένων των
ενδιάμεσων τόπων αποθήκευσης

Συνεπής εφαρμογή της σήμανσης της
ξυλείας από τον κάτοχο της άδειας

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας
20.5.2014

Τα κορμοτεμάχια φέρουν διοικητικό
3.1.3 Η στρογγυλή ξυλεία έχει
συγκομιστεί στις περιοχές που σήμα ή γραμμωτό κώδικα (PUHH)
ξυλείας.
καθορίζονται στην άδεια
δασικής εκμετάλλευσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α3.

Δείκτες

EL

3.

Κριτήρια
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Αρχές

Αριθ.

Κριτήρια

Δείκτες

Εντάλματα πληρωμής εισφοράς για
το ταμείο αναδάσωσης και/ή τους
δασικούς πόρους.

Σχετικοί κανονισμοί (1)

Κυβερνητικός κανονισμός PP22/1997
Κυβερνητικός κανονισμός PP 51/1998

Αποδεικτικό κατάθεσης της εισφοράς Κανονισμός P18/2007 του Υπουργού
για το ταμείο αναδάσωσης και/ή τους Δασοκομίας
δασικούς πόρους και αποκόμματα
Κανονισμός 22/M-DAG/PER/4/2012
κατάθεσης.
του Υπουργού Εμπορίου

K3.3 Μεταφορά και εμπόριο μεταξύ 3.3.1 Οι κάτοχοι άδειας που προ
βαίνουν σε θαλάσσιες μετα
νήσων
φορές κορμοτεμαχίων είναι
καταχωρισμένοι έμποροι
ξυλείας σε διανησιωτικό επί
πεδο (PKAPT).

Έγγραφα PKAPT

3.3.2 Το σκάφος που χρησιμοποιεί Έγγραφα νηολόγησης που αποδει
κνύουν την ταυτότητα του σκάφους
ται για τη μεταφορά στρογ
και έγκυρη άδεια.
γυλής ξυλείας φέρει σημαία
Ινδονησίας και διαθέτει
έγκυρη άδεια εκτέλεσης πλό
ων.

4.

Α4.

Κοινός κανονισμός 22/2003 του
Υπουργού Δασοκομίας, του Υπουργού
Μεταφορών και του Υπουργού Βιομη
χανίας και Εμπορίου
Κανονισμός 68/2003 του Υπουργού
Βιομηχανίας και Εμπορίου
Κοινός κανονισμός 22/2003 του
Υπουργού Δασοκομίας, του Υπουργού
Μεταφορών και του Υπουργού Βιομη
χανίας και Εμπορίου
Κυβερνητικός κανονισμός PP27/1999
Κανονισμός 602/1998 του Υπουργού
Δασοκομίας και Φυτειών

L 150/271

Συμμόρφωση με τις K4.1 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει 4.1.1 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει Έγγραφα ΕΠΕ
εγκεκριμένο έγγραφο εκτίμη
έγγραφα ΕΠΕ, εγκεκριμένα
περιβαλλοντικές και
σης περιβαλλοντικών επιπτώ
από τις αρμόδιες αρχές που
κοινωνικές πτυχές
σεων (ΕΠΕ) και εφαρμόζει τα
καλύπτουν το σύνολο της
της υλοτομίας
μέτρα που προσδιορίζονται σε
περιοχής των εργασιών.
αυτό.

Κανονισμός 68/2003 του Υπουργού
Βιομηχανίας και Εμπορίου

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ποσό της εισφοράς για το ταμείο Κυβερνητικός κανονισμός PP59/1998
αναδάσωσης και/ή για τους δασικούς
πόρους αντιστοιχεί στην παραγωγή
κορμοτεμαχίων και στο ισχύον τιμο
λόγιο.

EL

3.2.1 Ο κάτοχος της άδειας προ
K3.2 Ο κάτοχος της άδειας έχει
σκομίζει αποδεικτικό πληρω
καταβάλει τα τέλη και τις
μής εισφοράς για το ταμείο
εισφορές που ισχύουν για την
αναδάσωσης και/ή τους δασι
απόληψη ξυλείας για εμπορι
κούς πόρους, που αντιστοιχεί
κούς σκοπούς
στην παραγωγή κορμοτεμα
χίων και στο ισχύον τιμολό
γιο.

Στοιχεία ελέγχου

20.5.2014

Αρχές

Αριθ.

Συμμόρφωση με
την εργατική νομο
θεσία και τους
σχετικούς κανονι
σμούς

Στοιχεία ελέγχου

Σχετικοί κανονισμοί (1)

4.1.2 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει
εκθέσεις εφαρμογής του σχε
δίου περιβαλλοντικής διαχεί
ρισης και του σχεδίου περι
βαλλοντικής παρακολούθη
σης, στις οποίες αναφέρονται
οι δράσεις που ανέλαβε για
τον μετριασμό των περιβαλ
λοντικών επιπτώσεων και την
παροχή κοινωνικών οφελών.

Έγγραφα του σχεδίου περιβαλλοντι
κής διαχείρισης και του σχεδίου
περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Κυβερνητικός κανονισμός PP27/1999

K.5.1 Ικανοποίηση των απαιτήσεων 5.1.1 Διαθεσιμότητα και εφαρμογή
διαδικασιών ΑΥΕ
σχετικά με την ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία (ΑΥΕ)

Αποδείξεις εφαρμογής του σχεδίου
περιβαλλοντικής διαχείρισης και
παρακολούθηση των μείζονος σημα
σίας περιβαλλοντικών και κοινωνικών
επιπτώσεων

Εφαρμογή των διαδικασιών ΑΥΕ
Εξοπλισμός ΑΥΕ
Αρχεία εργατικών ατυχημάτων

K.5.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων
των εργαζομένων

5.2.1 Ελευθερία του συνεταιρίζε
σθαι για τους εργαζομένους

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ενώ
σεις εργαζομένων ή η εταιρική πολι
τική επιτρέπει στους εργαζομένους να
καθιερώσουν ή να συμμετάσχουν σε
δραστηριότητες των ενώσεων αυτών

Κανονισμός 01/1978 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης
Κανονισμός P12/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας

Νόμος 21/2000
Κανονισμός 16/2001 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

5.2.2 Ύπαρξη συλλογικών συμβά
σεων εργασίας

Έγγραφα των συλλογικών συμβάσεων Νόμος 13/2003
εργασίας ή έγγραφα εταιρικής πολι
τικής για τα εργατικά δικαιωμάτων
Κανονισμός 16/2011 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

5.2.3 Η εταιρεία δεν απασχολεί
ανήλικους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχουν ανήλικοι εργαζόμενοι

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α5.

Δείκτες

EL

5.

Κριτήρια
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Αρχές

Αριθ.

Νόμος 13/2003
Νόμος 23/2003

(1) Αναφέρονται οι κύριοι κανονισμοί και συμπεριλαμβάνονται οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.

20.5.2014

Νόμος 20/2009

Αρχές

Αριθ.

1.

Α1.

Δείκτες

K1.1 Η μονάδα δασικής διαχείρισης 1.1.1 Ο κάτοχος της άδειας μπορεί
να αποδείξει την εγκυρότητα
βρίσκεται εντός της παραγω
της άδειας εκμετάλλευσης
γικής δασικής περιοχής.
ξυλείας (IUPHHK).

Στοιχεία ελέγχου

Σχετικοί κανονισμοί

Πιστοποιητικό παραχώρησης δασικής
έκτασης

Κανονισμός P55/2011 του Υπουργού
Δασοκομίας

Απόδειξη πληρωμής για την άδεια
εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων
ξυλείας.

Α2.

Συμμόρφωση με το K2.1 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει 2.1.1 Η αρμόδια διοικητική αρχή
σχέδιο υλοτομίας για την
σύστημα και τις
έχει εγκρίνει το έγγραφο που
έκταση υλοτόμησης το οποίο
διαδικασίες υλοτο
περιέχουν το ετήσιο πρό
έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες
μίας.
γραμμα εργασιών.
διοικητικές αρχές.

Κανονισμοί P49/2008 και P12/2010
του Υπουργού Δασοκομίας

Εγκεκριμένο έγγραφο που περιέχει το Κανονισμός P62/2008 του Υπουργού
ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.
Δασοκομίας
Χάρτης των ζωνών στις οποίες απα
γορεύεται η υλοτόμηση περιλαμβα
νόμενος στο ετήσιο πρόγραμμα
εργασιών και αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά με την επιτόπια εφαρμογή
του.
Η τοποθεσία του τομέα υλοτομίας
οριοθετείται σαφώς και μπορεί να
επαληθευθεί επιτόπου.

K2.2 Έγκυρο πρόγραμμα εργασιών

2.2.1 Ο κάτοχος της άδειας δασικής
εκμετάλλευσης διαθέτει
έγκυρο πρόγραμμα εργασιών
σύμφωνα με τους εφαρμοστέ
ους κανονισμούς.

Έγγραφο γενικού σχεδίου εκμετάλ
λευσης δασικών προϊόντων ξυλείας
και συνημμένα έγγραφα (γίνονται
δεκτές οι εκκρεμείς αιτήσεις).

Κανονισμός P62/2008 του Υπουργού
Δασοκομίας

L 150/273

Η τοποθεσία και ο όγκος των κορ
μοτεμαχίων που μπορούν να απολη
φθούν στη ζώνη που προορίζεται για
εκμετάλλευση ξυλείας πρέπει να
συμφωνούν με τα στοιχεία του προ
γράμματος εργασιών.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.

Κανονισμός P37/2007 του Υπουργού
Δασοκομίας

EL

Νομικό καθεστώς
της έκτασης και
δικαίωμα εκμετάλ
λευσης

Κριτήρια

20.5.2014
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Αρχές

Κριτήρια

Δείκτες

Άδειες εξοπλισμού και μεταβίβασης
εξοπλισμού.

Κανονισμός P53/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας.

Εγκεκριμένα έγγραφα της έκθεσης
παραγωγής ξυλείας

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας

Έγγραφα νόμιμης μεταφοράς και
σχετικά συνημμένα έγγραφα από τον
τόπο αποθήκευσης κορμοτεμαχίων
στον ενδιάμεσο τόπο αποθήκευσης
και από τον ενδιάμεσο τόπο αποθή
κευσης στη βιομηχανία πρώτης
μεταποίησης και/ή στον καταχωρι
σμένο έμπορο κορμοτεμαχίων.

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας

Τα κορμοτεμάχια φέρουν διοικητικό
2.3.3 Η στρογγυλή ξυλεία έχει
συγκομιστεί στις περιοχές που σήμα ή γραμμωτό κώδικα (PUHH)
ξυλείας.
καθορίζονται στην άδεια
δασικής εκμετάλλευσης

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

K2.3 Οι κάτοχοι αδειών διασφαλί 2.3.1 Όλα τα κορμοτεμάχια μεγά
λης διαμέτρου που έχουν
ζουν ότι όλα τα κορμοτεμάχια
συγκομιστεί ή αποληφθεί για
που μεταφέρονται από τόπο
εμπορικούς σκοπούς αναφέ
αποθήκευσης στο δάσος σε
ρονται σε έκθεση παραγωγής
βιομηχανία πρωτογενών δασι
ξυλείας.
κών προϊόντων ή σε καταχω
ρισμένο έμπορο κορμοτεμα
χίων συμπεριλαμβανομένων
των ενδιάμεσων τόπων απο
2.3.2 Το σύνολο των κορμοτεμα
θήκευσης, είναι ταυτοποι
χίων που μεταφέρεται εκτός
ήσιμα με φυσικά μέσα και
της περιοχής την οποία
συνοδεύονται από έγκυρα
καλύπτει η άδεια συνοδεύεται
έγγραφα.
από έγκυρο έγγραφο μεταφο
ράς.

Σχετικοί κανονισμοί

EL

2.2.2 Οι άδειες για το σύνολο του
εξοπλισμού υλοτόμησης είναι
έγκυρες και υπάρχει δυνατό
τητα επιτόπιου ελέγχου τους
με φυσικά μέσα.

Στοιχεία ελέγχου
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Αριθ.

Συνεπής εφαρμογή της σήμανσης της
ξυλείας από τον κάτοχο της άδειας.

Έγγραφο μεταφοράς κορμοτεμαχίων
με συνημμένο κατάλογο των κορμο
τεμαχίων.

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας

20.5.2014

2.3.4 Ο κάτοχος της άδειας μπορεί
να επιδείξει έγγραφα μεταφο
ράς κορμοτεμαχίων, τα οποία
συνοδεύουν τα κορμοτεμάχια
που μεταφέρονται από τον
τόπο αποθήκευσης κορμοτε
μαχίων.

Κριτήρια

Δείκτες

3.

Α3.

Ένταλμα πληρωμής εισφοράς για
τους δασικούς πόρους.

Κανονισμός P18/2007 του Υπουργού
Δασοκομίας

Αποδεικτικό πληρωμής της εισφοράς
για τους δασικούς πόρους

Κανονισμός 22/M-DAG/PER/4/2012
του Υπουργού Εμπορίου

Το ποσό της εισφοράς για τους
δασικούς πόρους αντιστοιχεί στην
παραγωγή κορμοτεμαχίων και στο
ισχύον τιμολόγιο.

Σχετικά έγγραφα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και παρακολούθησης
Αποδείξεις εφαρμογής περιβαλλοντι
κής διαχείρισης και παρακολούθησης
των μείζονος σημασίας περιβαλλο
ντικών και κοινωνικών επιπτώσεων

Κανονισμός 622/1999 του Υπουργού
Δασοκομίας και Φυτειών

Κυβερνητικός κανονισμός PP27/1999

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμόρφωση με τις K3.1 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει 3.1.1 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει Έγγραφα ΕΠΕ
έγγραφα εκτίμησης περιβαλ
περιβαλλοντικές και
εγκεκριμένο έγγραφο εκτίμη
λοντικών επιπτώσεων εγκεκρι
κοινωνικές πτυχές
σης περιβαλλοντικών επιπτώ
μένα από τις αρμόδιες αρχές
της συγκομιδής
σεων (ΕΠΕ) και εφαρμόζει τα
που καλύπτουν το σύνολο της
ξυλείας
μέτρα που προσδιορίζονται σε
περιοχής των εργασιών.
αυτό.
3.1.2 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει
εκθέσεις εφαρμογής περιβαλ
λοντικής διαχείρισης και
παρακολούθησης, στις οποίες
αναφέρονται οι δράσεις που
ανέλαβε για τον μετριασμό
των περιβαλλοντικών επιπτώ
σεων και την παροχή κοινω
νικών οφελών.

Σχετικοί κανονισμοί

EL

K2.4 Ο κάτοχος της άδειας έχει
2.4.1 Οι κάτοχοι της άδειας προ
καταβάλει τα τέλη και τις
σκομίζουν αποδεικτικό πλη
εισφορές που ισχύουν για την
ρωμής εισφοράς για τους
απόληψη ξυλείας για εμπορι
δασικούς πόρους που αντι
κούς σκοπούς
στοιχεί στην παραγωγή κορ
μοτεμαχίων και στο ισχύον
τιμολόγιο.

Στοιχεία ελέγχου

20.5.2014

Αρχές

Αριθ.

L 150/275

Αρχές

1.

Δυνατότητα επαλήθευσης
της ιδιοκτησίας της ξυλεί
ας

Κριτήρια

Δείκτες

Στοιχεία ελέγχου

Σχετικοί κανονισμοί

Νομιμότητα του τίτλου κυριότητας ή Ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής έκτασης ή Έγκυρα έγγραφα έγγειας ιδιοκτησίας Νόμος 5/1960
ή κατοχής (τίτλοι που αναγνωρίζονται
έγγειας ιδιοκτησίας που καλύπτει την του ιδιωτικού δάσους μπορεί να
περιοχή συγκομιδής ξυλείας.
αποδείξει τα δικαιώματα κυριότητας από τις αρμόδιες αρχές)
Κανονισμός P33/2010 του Υπουργού
ή εκμετάλλευσης της έκτασης.
Δασοκομίας
Δικαίωμα καλλιέργειας έκτασης.
Πράξη ίδρυσης εταιρείας

Εγγραφή εταιρείας στα μητρώα (TDP)
Αριθμός φορολογικού μητρώου
(NPWP)
Χάρτης του ιδιωτικού δάσους και
επιτόπια οριοθέτησή του.

Κυβερνητικός κανονισμός PP12/1998
Κανονισμός 36/2007 του Υπουργού
Εμπορίου
Κανονισμός του Υπουργού Εμπορίου
37/2007
Νόμος 6/1983
Νόμος 13/2003
Νόμος 23/2003
Νόμος 20/2009

Οι μονάδες διαχείρισης (είτε ατομικής Πιστοποιητικό προέλευσης ξυλείας ή
έγγραφο μεταφοράς κορμοτεμαχίων
είτε ομαδικής ιδιοκτησίας) επιδει
κνύουν έγκυρα έγγραφα μεταφοράς
ξυλείας.
Τιμολόγιο/απόδειξη πώλησης/εκτελω
νισμός εμπορευμάτων.
Οι μονάδες διαχείρισης προσκομίζουν
αποδεικτικά καταβολής των επιβα
ρύνσεων που ισχύουν για τα δένδρα
τα οποία υπήρχαν στην περιοχή πριν
από τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων
ή της κατοχής της περιοχής.

Κανονισμός P30/2012 του Υπουργού
Δασοκομίας

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άδεια άσκησης επιχειρηματικής δρα
στηριότητας για τις εταιρείες που
ασκούν εμπορικές δραστηριότητες
(SIUP)

EL

Αριθ.
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Αποδεικτικό καταβολής της εισφοράς Κανονισμός P18/2007 του Υπουργού
για το ταμείο αναδάσωσης και/ή τους Δασοκομίας
δασικούς πόρους και της αποζημίω
σης του κράτους για την αξία των
υλοτομηθέντων πρέμνων.

20.5.2014

2.

Α3.

Δείκτες

Στοιχεία ελέγχου

Έγγραφα ΕΠΕ
Συμμόρφωση με τις K2.1 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει 2.1.1 Ο κάτοχος της άδειας εκμε
εγκεκριμένο έγγραφο εκτίμη
τάλλευσης διαθέτει έγγραφα
περιβαλλοντικές και
σης περιβαλλοντικών επιπτώ
ΕΠΕ εγκεκριμένα από τις
κοινωνικές πτυχές
σεων (ΕΠΕ) και εφαρμόζει τα
αρμόδιες αρχές που καλύ
της συγκομιδής
μέτρα που προσδιορίζονται σε
πτουν το σύνολο της περιοχής
ξυλείας στην περί
αυτό.
των εργασιών.
πτωση των εκτά
σεων που υπόκει
νται σε δικαιώματα
καλλιέργειας
K3.1 Συμμόρφωση με τις απαιτή
σεις σχετικά με την ασφάλεια
και την υγεία στην εργασία
(ΑΥΕ)

K.3.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων
των εργαζομένων

3.1.1 Διαθεσιμότητα και εφαρμογή
διαδικασιών ΑΥΕ

Εφαρμογή των διαδικασιών ΑΥΕ
Εξοπλισμός ΑΥΕ

3.2.1 Ελευθερία του συνεταιρίζε
σθαι για τους εργαζομένους

Κυβερνητικός κανονισμός PP27/1999
Κανονισμός 602/1998 του Υπουργού
Δασοκομίας και Φυτειών

Κανονισμός 01/1978 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

Αρχεία εργατικών ατυχημάτων

Κανονισμός P12/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας

Οι εργαζόμενοι είναι μέλη συνδικα
λιστικών ενώσεων ή η εταιρική πολι
τική επιτρέπει στους εργαζομένους να
ασκούν ή να συμμετέχουν σε συνδι
καλιστικές δραστηριότητες

Νόμος 21/2000
Κανονισμός 16/2001 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

3.2.2 Ύπαρξη συλλογικών συμβά
σεων εργασίας

Έγγραφα των συλλογικών συμβάσεων Νόμος 13/2003
εργασίας ή έγγραφα εταιρικής πολι
τικής για τα εργατικά δικαιώματα
Κανονισμός 16/2011 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

3.2.3 Η εταιρεία δεν απασχολεί
ανήλικους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχουν ανήλικοι εργαζόμενοι

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμόρφωση με
την εργατική νομο
θεσία και τους
σχετικούς κανονι
σμούς στην περί
πτωση των εκτά
σεων που υπόκει
νται σε δικαιώματα
καλλιέργειας

Σχετικοί κανονισμοί

EL

3.

Α2.

Κριτήρια

20.5.2014

Αρχές

Αριθ.

Νόμος 13/2003
Νόμος 23/2003
Νόμος 20/2009

L 150/277

Αρχές

Αριθ.

1.

Α1.

K.1.1. Άδεια συγκομιδής ξυλείας σε
μη δασική περιοχή χωρίς
μεταβολή του νομικού καθε
στώτος του δάσους.

1.1.1 Εργασίες υλοτομίας εγκεκρι
μένες βάσει άλλης νόμιμης
άδειας (ILS) / αδειών μετα
τροπής (IPK) σε μισθωμένη
έκταση.

Στοιχεία ελέγχου

Σχετικοί κανονισμοί

Άδειες ILS/IPK για εργασίες υλοτο
μίας στη μισθωμένη έκταση

Κανονισμός P18/2011 του Υπουργού
Δασοκομίας

Χάρτες που επισυνάπτονται στις
άδειες ILS/IPK για τη μισθωμένη
έκταση και επιτόπια απόδειξη συμ
μόρφωσης.

1.2.1 Συγκομιδή ξυλείας εγκεκρι
Άδεια άσκησης επιχειρηματικής δρα
μένη βάσει άδειας μετατροπής στηριότητας και συνημμένοι σε αυτήν
γαιών (IPK).
χάρτες (η απαίτηση αυτή ισχύει τόσο
για τους κατόχους IPK όσο και για
τους κατόχους άδειας άσκησης επι
χειρηματικής δραστηριότητας)

Κανονισμός P14/2011 του Υπουργού
Δασοκομίας
Κανονισμός P33/2010 του Υπουργού
Δασοκομίας

IPK σε περιοχές μετατροπής
Συνημμένοι στην IPK χάρτες
Έγγραφα σχετικά με την έγκριση
μεταβολών του νομικού καθεστώτος
του δάσους (η απαίτηση αυτή ισχύει
τόσο για τους κατόχους IPK όσο και
για τους κατόχους άδειας άσκησης
επιχειρηματικής δραστηριότητας)
K1.3 Άδειας απόληψης δασικών
προϊόντων ξυλείας από κρα
τική δασική έκταση για δρα
στηριότητες δασικής φυτείας
που βασίζονται στην αναδά
σωση (HTHR)

Κανονισμός P59/2011 του Υπουργού
Δασοκομίας

20.5.2014

Άδεια HTHR
1.3.1. Συγκομιδή ξυλείας εγκεκρι
μένη βάσει άδειας απόληψης
δασικών προϊόντων ξυλείας
από δασικές φυτείες που
Χάρτες συνημμένοι στην HTHR και
βασίζονται στην αναδάσωση
επιτόπια απόδειξη συμμόρφωσης.
σε περιοχές καθορισμένες για
δασικές φυτείες που βασίζο
νται στην αναδάσωση (HTHR)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

K1.2. Άδεια συγκομιδής ξυλείας σε
μη δασική περιοχή που συνε
πάγεται μεταβολή του νομι
κού καθεστώτος του δάσους

Δείκτες

EL

Νομικό καθεστώς
της έκτασης και
δικαίωμα εκμετάλ
λευσης

Κριτήρια
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2.

Α2.

Δείκτες

Στοιχεία ελέγχου

2.1.1 Εγκεκριμένο πρόγραμμα
Έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα
K2.1 Το σχέδιο IPK/ILS και η
εργασιών για τις εκτάσεις που εργασιών IPK/ILS
εφαρμογή του είναι σύμφωνα
καλύπτονται από IPK/ILS
με τον χωροταξικό σχεδιασμό.
Έγκυρη άδεια εξοπλισμού

K2.2 Καταβολή κρατικών τελών και 2.2.1 Αποδεικτικά καταβολής των
επιβαρύνσεων
εισφορών και συμμόρφωση με
τις απαιτήσεις μεταφοράς
ξυλείας

Κανονισμός P62/2008 του Υπουργού
Δασοκομίας
Κανονισμός P53/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας

Κανονισμός P62/2008 του Υπουργού
Δασοκομίας
Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας

Αποδεικτικό καταβολής της εισφοράς Κανονισμός P18/2007 του Υπουργού
για το ταμείο αναδάσωσης και/ή τους Δασοκομίας
δασικούς πόρους και της αποζημίω
σης του κράτους για την αξία των
υλοτομηθέντων πρέμνων.

2.2.2 Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει Τιμολόγιο μεταφοράς κορμοτεμαχίων Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας
(FAKB) και κατάλογος κορμοτεμα
έγκυρα έγγραφα μεταφοράς
χίων, για τα κορμοτεμάχια μικρής
ξυλείας.
διαμέτρου

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.1.2 Ο κάτοχος της άδειας μπορεί Έγγραφα δασικής απογραφής
να αποδείξει τα μεταφερόμενα
κορμοτεμάχια προέρχονται
από εκτάσεις που καλύπτονται Έγγραφα έκθεσης σχετικά με την
από έγκυρη άδεια μετατροπής παραγωγή ξυλείας (LHP)
γαιών/άδειες άλλης χρήσης
(IPK/ILS)

Σχετικοί κανονισμοί

EL

Συμμόρφωση με
νομικά συστήματα
και διαδικασίες για
την υλοτόμηση
δένδρων και τη
μεταφορά κορμοτε
μαχίων

Κριτήρια

20.5.2014

Αρχές

Αριθ.

Έγγραφο που αποδεικνύει τη νομι
μότητα των κορμοτεμαχίων (SKSKB)
και κατάλογος κορμοτεμαχίων, για τα
κορμοτεμάχια μεγάλης διαμέτρου
3.

Α3.

Συμμόρφωση με
την εργατική νομο
θεσία και τους
σχετικούς κανονι
σμούς

K.3.1 Ικανοποίηση των απαιτήσεων 3.1.1 Διαθεσιμότητα και εφαρμογή
σχετικά με την ασφάλεια και
διαδικασιών ΑΥΕ
την υγεία στην εργασία (ΑΥΕ)

Εφαρμογή των διαδικασιών ΑΥΕ
Εξοπλισμός ΑΥΕ

Κανονισμός P12/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας

L 150/279

Αρχεία εργατικών ατυχημάτων

Κανονισμός 01/1978 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

Κριτήρια

K.3.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων
των εργαζομένων

Δείκτες

3.2.1 Ελευθερία του συνεταιρίζε
σθαι για τους εργαζομένους

Στοιχεία ελέγχου

Οι εργαζόμενοι είναι μέλη συνδικα
λιστικών ενώσεων ή η εταιρική πολι
τική επιτρέπει στους εργαζομένους να
ασκούν ή να συμμετέχουν σε συνδι
καλιστικές δραστηριότητες.

Νόμος 21/2000
Κανονισμός 16/2001 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

EL

Αρχές

L 150/280

Αριθ.

Σχετικοί κανονισμοί

Έγγραφα των συλλογικών συμβάσεων Νόμος 13/2003
εργασίας ή έγγραφα εταιρικής πολι
τικής για τα εργατικά δικαιώματα
Κανονισμός 16/2011 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

3.2.3 Η εταιρεία δεν απασχολεί
ανήλικους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχουν ανήλικοι εργαζόμενοι

Νόμος 13/2003
Νόμος 23/2003
Νόμος 20/2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.2.2 Ύπαρξη συλλογικών συμβά
σεων εργασίας

20.5.2014

Αρχές

Α1.

Κριτήρια

Στοιχεία ελέγχου

1.1.1 Οι μεταποιητικές βιομηχανικές Πράξη ίδρυσης εταιρείας και πρόσφατες
μονάδες διαθέτουν έγκυρες
τροποποιήσεις της (ιδρυτική πράξη εται
άδειες
ρείας)

Κανονισμός M.01-HT.10/2006 του
Υπουργού Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Κανονισμός 36/2007 του Υπουργού
Εμπορίου
Κανονισμός 37/2007 του Υπουργού
Εμπορίου
Νόμος 6/1983
Κυβερνητικός κανονισμός PP80/2007

Κανονισμός P35/2008 του Υπουργού
Άδεια όχλησης/διατάραξης (άδεια που
Δασοκομίας
χορηγείται στην εταιρεία για να επιτρα
πούν οι επιπτώσεις των εργασιών της στο
Κανονισμός P16/2007 του Υπουργού
περιβάλλον δραστηριότητάς της)
Δασοκομίας
Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας
στα μητρώα (TDP)

Αριθμός φορολογικού μητρώου (NPWP)

Κανονισμός 39/2011 του Υπουργού
Εμπορίου
Κανονισμός 41/2008 του Υπουργού Βιο
μηχανίας

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητας
(άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστη
ριότητας/ SIUP) ή άδεια εμπορίας, που
μπορεί να είναι άδεια άσκησης βιομηχα
νικής δραστηριότητας (IUI), άδεια άσκη
σης μόνιμης επιχειρηματικής δραστηριό
τητας (IUT) ή πιστοποιητικό εγγραφής
στο μητρώο βιομηχανιών (TDI)

Σχετικοί κανονισμοί

EL

Η βιομηχανία μετα K1.1. Οι επιχειρηματικές μονάδες,
ποίησης δασικών
που είναι:
προϊόντων ξυλείας
υποστηρίζει την
α) μεταποιητικές βιομηχανίες
καθιέρωση του
και
νομίμου εμπορίου
ξυλείας.
β) εξαγωγείς μεταποιημένων
προϊόντων, διαθέτουν
έγκυρες άδειες

Δείκτες

20.5.2014

ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 5: ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κανονισμός 13/2010 του Υπουργού
Περιβάλλοντος
Διαθεσιμότητα εγγράφων εκτίμησης περι
βαλλοντικών επιπτώσεων

L 150/281

Διαθεσιμότητα άδειας άσκησης βιομηχα
νικής δραστηριότητας (IUI), άδειας άσκη
σης μόνιμης επιχειρηματικής δραστηριό
τητας (IUT) ή πιστοποιητικού εγγραφής
στο μητρώο βιομηχανιών (TDI)

Κριτήρια

Δείκτες

Στοιχεία ελέγχου

Σχετικοί κανονισμοί

Διαθεσιμότητα προγραμματισμού αποθε
μάτων πρώτων υλών (RPBBI) για τη βιο
μηχανία πρωτογενών δασικών προϊόντων
(IPHH).

L 150/282

Αρχές

EL

1.1.2 Οι εξαγωγείς προϊόντων
μεταποιημένης ξυλείας διαθέ
τουν έγκυρες άδειες και
παραγωγού και εξαγωγέα
προϊόντων ξυλείας.

1.2.2 Οι έμποροι προϊόντων μετα
ποιημένης ξυλείας διαθέτουν
έγκυρη καταχώρηση εξαγωγέα
και οι προμηθευτές τους είναι
μικρές και μεσαίες πιστοποι
ημένες μεταποιητικές βιομη
χανικές μονάδες που δεν
έχουν καταχωριστεί ως εξα
γωγείς.

Α2.

Οι επιχειρηματικές K2.1 Ύπαρξη και εφαρμογή
συστήματος το οποίο εντοπί
μονάδες εφαρμό
ζει την ξυλεία στα δασικά
ζουν σύστημα ιχνη
προϊόντα
λασιμότητας
ξυλείας το οποίο
διασφαλίζει τον
εντοπισμό της
καταγωγής της
ξυλείας

Κανονισμός Ρ64/2012 του Υπουργού
Εμπορίου

Ιδρυτική πράξη

Νόμος 6/1983

Αριθμός φορολογικού μητρώου (NPWP)

Καταχώριση των εμπόρων με την ιδιότητα Κανονισμός Ρ64/2012 του Υπουργού
του εξαγωγέα δασικών βιομηχανικών
Εμπορίου
προϊόντων χωρίς παραγωγική δραστηριό
τητα (ETPIK Non Produsen).
Συμφωνία ή σύμβαση συνεργασίας με
βιομηχανική μονάδα μεταποίησης, η
οποία διαθέτει πιστοποιητικό νομιμότητας
ξυλείας (S-LK)

2.1.1 Οι επιχειρηματικές μονάδες
Παραστατικά πωλήσεων και αγορών και/ή
μπορούν να αποδείξουν ότι η σύμβαση προμήθειας υλικών και/ή απο
ξυλεία που παραλαμβάνουν
δεικτικό αγοράς και κατοχή εγγράφων
προέρχεται από νόμιμες
που αποδεικνύουν τη νομιμότητα των
πηγές.
δασικών προϊόντων / επιστολής που
βεβαιώνει τη νομιμότητα των δασικών
προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

K1.2 Οι επιχειρηματικές μονάδες με 1.2.1 Οι επιχειρηματικές ομάδες
(συνεταιρισμοί/ ετερόρρυθμες
τη μορφή ομάδων βιοτεχνών/
εταιρείες (CV)/άλλες ομάδες)
οικοτεχνιών είναι νομίμως
έχουν συσταθεί σύμφωνα με
καταχωρισμένες
τις νόμιμες διαδικασίες.

Οι εξαγωγείς έχουν την ιδιότητα του
καταχωρισμένου εξαγωγέα δασικών βιο
μηχανικών προϊόντων (ETPIK).

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας
Κανονισμός P30/2012 του Υπουργού
Δασοκομίας
Κανονισμός P62/2008 του Υπουργού
Δασοκομίας
20.5.2014

Κανονισμός P56/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας

Κριτήρια

Δείκτες

Στοιχεία ελέγχου

Εγκεκριμένη έκθεση σχετικά με τη μετα
βίβαση ξυλείας και/ή αποδεικτικό της
μεταβίβασης και/ή επίσημη έκθεση εξέτα
σης της ξυλείας· επιστολή που βεβαιώνει
τη νομιμότητα των δασικών προϊόντων

Σχετικοί κανονισμοί

20.5.2014

Αρχές

EL

Η εισαγόμενη ξυλεία συνοδεύεται από
έγγραφα κοινοποίησης εισαγωγής και
πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή
της ξυλείας, καθώς και από έγγραφα που
πιστοποιούν τη νομιμότητα της ξυλείας
και τη χώρα υλοτόμησης.

Έγγραφα μεταφοράς (SKAU/Nota) με τις
αντίστοιχες επίσημες εκθέσεις του υπαλ
λήλου της τοπικής αρχής για τη χρησι
μοποιημένη ξυλεία από κατεδαφισμένα
κτίρια/κατασκευές, την ξυλεία εκσκαφής
και την ξυλεία που βρίσκεται εντός του
εδάφους.
Έγγραφα μεταφοράς με τη μορφή
FAKO/Nota για βιομηχανικά υπολείμματα
κατεργασίας ξύλου

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα μεταφοράς κορμοτεμαχίων

Έγγραφα/εκθέσεις σχετικά με τις μεταβο
λές του αποθέματος στρογγυλής ξυλείας
(LMKB) / εκθέσεις σχετικά με τις μετα
βολές του αποθέματος στρογγυλής
ξυλείας μικρής διαμέτρου (LMKBK) /
εκθέσεις σχετικά με τις μεταβολές του
αποθέματος δασικών προϊόντων μεταποι
ημένης ξυλείας (LMHHOK)
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Δικαιολογητικά, ήτοι προγραμματισμός
αποθεμάτων πρώτων υλών (RPBBI), από
φαση που πιστοποιεί επίσημα το ετήσιο
πρόγραμμα εργασιών (SK RKT)

Κριτήρια

Δείκτες

Δελτία καταγραφής για τη χρήση των
πρώτων υλών και τις εκροές της παρα
γωγής.
Εκθέσεις για τις εκροές της παραγωγής
μεταποιημένων προϊόντων.
Η παραγωγή της μονάδας δεν υπερβαίνει
την επιτρεπόμενη παραγωγική ικανότητα.

Σύμβαση συνεργασίας ή σύμβαση παρο
χής υπηρεσιών με άλλο μέρος για τη
μεταποίηση προϊόντων
Το συνεργαζόμενο μέρος διαθέτει έγκυρες
άδειες κατά τα οριζόμενα στην αρχή 1.
Διαχωρισμός/διάκριση των παραγόμενων
προϊόντων.

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας
Κανονισμός 41/2008 του Υπουργού Βιο
μηχανίας
Κανονισμός P35/2008 του Υπουργού
Δασοκομίας

Κανονισμός 37/M-DAG/PER/9/2007 του
Υπουργού Εμπορίου
Νόμος 6/1983
Κανονισμός P35/2008 του Υπουργού
Δασοκομίας
Κανονισμός P16/2007 του Υπουργού
Δασοκομίας

Τεκμηρίωση των πρώτων υλών, των διερ
γασιών, της παραγωγής και, κατά περί
πτωση, των εξαγωγών, εάν πραγματοποι Κανονισμός 39/M-DAG/PER/12/2011 του
ούνται εξαγωγές μέσω της επιχειρηματικής Υπουργού Εμπορίου
μονάδας/άλλης εταιρείας με την οποία
έχει συναφθεί συμφωνία συνεργασίας.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.1.3 Πρόβλεψη για την ιχνηλασι
μότητα της ξυλείας στην
παραγωγική διεργασία σε
συνεργασία με άλλο μέρος (με
άλλη βιομηχανία ή με βιοτε
χνίες/οικοτεχνίες)

Σχετικοί κανονισμοί

EL

2.1.2 Οι επιχειρηματικές μονάδες
εφαρμόζουν σύστημα ιχνηλα
σιμότητας ξυλείας και
τηρούντα επιτρεπόμενα επί
πεδα παραγωγής

Στοιχεία ελέγχου

L 150/284

Αρχές

Κανονισμός 41/M- IND/PER/6/2008 του
Υπουργού Βιομηχανίας
Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας
20.5.2014

Α3.

K3.1 Η μεταφορά και το εμπόριο
μεταξύ νήσων είναι σύμφωνα
με την εφαρμοστέα νομοθε
σία.

Δείκτες

Στοιχεία ελέγχου

3.1.1 Η επιχειρηματική μονάδα που Έγγραφα PKAPT
εκτελεί μεταφορές προϊόντων
μεταποιημένης ξυλείας μεταξύ
νήσων είναι καταχωρισμένος
Έγγραφα εκθέσεων PKAPT
έμπορος ξυλείας σε διανησιω
τικό επίπεδο (PKAPT).

Κανονισμός 68/MPP/Kep/2/2003 του
Υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου
Κοινός κανονισμός 22/2003 του Υπουρ
γού Δασοκομίας, του Υπουργού Μεταφο
ρών και του Υπουργού Βιομηχανίας και
Εμπορίου

Έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτό
Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
τητα του σκάφους. Έγγραφα νηολόγησης Δασοκομίας
που αποδεικνύουν την ταυτότητα του
σκάφους και έγκυρη άδεια.
Κανονισμός P30/2012 του Υπουργού
Δασοκομίας
Η ταυτότητα του σκάφους συμφωνεί με
τα στοιχεία που αναφέρονται στα έγγραφα
μεταφοράς κορμοτεμαχίων ή ξυλείας.
Κανονισμός KM71/2005 του Υπουργού
Μεταφορών
Κοινός κανονισμός 22/2003 του Υπουρ
γού Δασοκομίας, του Υπουργού Μεταφο
ρών και του Υπουργού Βιομηχανίας και
Εμπορίου

3.1.3 Οι καταχωρισμένοι έμποροι
ξυλείας σε διανησιωτικό επί
πεδο (PKAPT) μπορούν να
αποδείξουν ότι η μεταφερό
μενη ξυλεία προέρχεται από
νόμιμες πηγές.

Έγγραφα μεταφοράς κορμοτεμαχίων ή
ξυλείας

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.1.2 Το σκάφος που χρησιμοποιεί
ται για τη μεταφορά μεταποι
ημένης ξυλείας φέρει σημαία
Ινδονησίας και διαθέτει
έγκυρη άδεια εκτέλεσης πλό
ων.

Σχετικοί κανονισμοί

EL

Νομιμότητα της
εμπορίας ή της
αλλαγής κυριότη
τας της μεταποι
ημένης ξυλείας

Κριτήρια

20.5.2014

Αρχές

Κανονισμός P55/2006 του Υπουργού
Δασοκομίας

Τα κορμοτεμάχια φέρουν διοικητικό σήμα Κανονισμός P30/2012 του Υπουργού
ή γραμμωτό κώδικα (PUHH) ξυλείας.
Δασοκομίας

L 150/285

Κοινός κανονισμός 22/2003 του Υπουρ
γού Δασοκομίας, του Υπουργού Μεταφο
ρών και του Υπουργού Βιομηχανίας και
Εμπορίου

K3.2 Η αποστολή μεταποιημένης
ξυλείας για εξαγωγή είναι
σύμφωνη με την εφαρμοστέα
νομοθεσία.

Δείκτες

Στοιχεία ελέγχου

3.2.1 Αποστολή μεταποιημένης
PEB
ξυλείας για εξαγωγή με δελτία
κοινοποίησης εξαγωγής (PEB)
Κατάλογος συσκευασιών
Τιμολόγιο

Νόμος 17/2006 (Τελωνεία)
Κανονισμός 223/PMK.011/2008 του
Υπουργού Οικονομικών

EL

Κριτήρια

L 150/286

Αρχές

Σχετικοί κανονισμοί

Κανονισμός P-40/BC/2008 της Γενικής
Διεύθυνσης Τελωνείων

B/L (φορτωτική)
Κανονισμός P-06/BC/2009 της Γενικής
Διεύθυνσης Τελωνείων

Αποτελέσματα τεχνικής επαλήθευσης (έκ Κανονισμός Ρ64/2012 του Υπουργού
θεση επιθεωρητή) προϊόντων για τα οποία Εμπορίου
είναι υποχρεωτική
Προεδρικό διάταγμα 43/1978
Αποδεικτικό πληρωμής εξαγωγικού
δασμού, όπου ισχύει.
Άλλα σχετικά έγγραφα (συμπεριλαμβανο
μένων των αδειών CITES) για είδη ξύλου
για το εμπόριο των οποίων ισχύουν
περιορισμοί.

Α4.

Συμμόρφωση με
τους εργατικούς
κανονισμούς όσον
αφορά τη μεταποι
ητική βιομηχανία

K.4.1 Ικανοποίηση των απαιτήσεων 4.1.1 Διαθεσιμότητα και εφαρμογή
σχετικά με την ασφάλεια και
διαδικασιών ΑΥΕ
την υγεία στην εργασία (ΑΥΕ)

Εφαρμογή των διαδικασιών ΑΥΕ.

Κανονισμός 447/2003 του Υπουργού
Δασοκομίας

Κανονισμός 01/1978 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

20.5.2014

Εξοπλισμός ΑΥΕ, όπως ελαφροί πυρο
σβεστήρες, μέσα ατομικής προστασίας και
οδοί εκκένωσης
Κανονισμός P12/2009 του Υπουργού
Δασοκομίας
Αρχεία εργατικών ατυχημάτων

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα άδειας εξαγωγής (V-Legal)

Κριτήρια

K.4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων
των εργαζομένων

Δείκτες

Στοιχεία ελέγχου

Σχετικοί κανονισμοί

Ύπαρξη συνδικαλιστικής οργάνωσης ή
εταιρικής πολιτικής που επιτρέπει στους
υπαλλήλους/εργαζομένους να συστήσουν
συνδικαλιστική οργάνωση ή να συμμετέ
χουν σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες

Κανονισμός 16/2001 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

4.2.2 Ύπαρξη συλλογικής σύμβα
σης εργασίας ή εταιρικής
πολιτικής για τα εργατικά
δικαιώματα

Διαθεσιμότητα συλλογικής σύμβασης
εργασίας ή εγγράφων σχετικά με την
εταιρική πολιτική για τα εργατικά
δικαιώματα

Νόμος 13/2013

4.2.3 Η εταιρεία δεν απασχολεί
ανήλικους εργαζόμενους

Δεν υπάρχουν ανήλικοι εργαζόμενοι

Νόμος 13/2003

EL

4.2.1 Ελευθερία του συνεταιρίζε
σθαι για τους εργαζομένους
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Αρχές

Κανονισμός 16/2011 του Υπουργού
Εργατικού Δυναμικού & Εσωτερικής
Μετανάστευσης

Νόμος 20/2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ FLEGT

1.

ΥΠΟΒΟΛΉ ΤΗς ΆΔΕΙΑς

1.1. Η άδεια υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ένωσης στο οποίο πραγματοποιείται η διασάφηση για
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία της καλυπτόμενης από την άδεια αποστολής. Η υποβολή μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή με
άλλο κατάλληλο μέσο.
1.2. Μια άδεια είναι αποδεκτή, εάν τηρεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV και δεν κριθούν απαραίτητες
περαιτέρω επαληθεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος παραρτήματος.
1.3. Μια άδεια μπορεί να υποβληθεί πριν την άφιξη της αποστολής την οποία καλύπτει.
2.

ΑΠΟΔΟΧΉ ΤΗς ΆΔΕΙΑς

2.1. Κάθε άδεια που δεν πληροί τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα IV είναι άκυρη.
2.2. Διαγραφές ή τροποποιήσεις στην άδεια γίνονται δεκτές μόνον εφόσον έχουν επικυρωθεί από την αρχή αδειοδότησης.
2.3. Η άδεια θεωρείται άκυρη εάν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης ισχύος που
αναγράφεται στην άδεια. Παράταση της ισχύος άδειας γίνεται δεκτή μόνον εάν έχει επικυρωθεί από την αρχή αδειοδότησης.
2.4. Αντίγραφο άδειας ή άδεια αντικατάστασης γίνονται δεκτά μόνον εάν έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την αρχή αδει
οδότησης.
2.5. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την άδεια ή την αποστολή, σύμφωνα με το παρόν
παράρτημα, η άδεια γίνεται δεκτή μόνο μετά την παραλαβή των απαιτούμενων πληροφοριών.
2.6. Όταν ο όγκος ή το βάρος των προϊόντων ξυλείας τα οποία περιλαμβάνει η αποστολή που προσκομίζεται για θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία δεν αποκλίνει περισσότερο από 10 % από τον όγκο ή το βάρος που αναφέρεται στην αντίστοιχη
άδεια, θεωρείται ότι η αποστολή συμφωνεί με τις πληροφορίες που περιέχει η άδεια όσον αφορά τον όγκο ή το βάρος.
2.7. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εφαρμοστέες διαδικασίες,
αμέσως μόλις γίνει δεκτή η άδεια.
3.

ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΤΗς ΕΓΚΥΡΌΤΗΤΑς ΚΑΙ ΤΗς ΓΝΗΣΙΌΤΗΤΑς ΤΗς ΆΔΕΙΑς

3.1. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την εγκυρότητα ή την γνησιότητα μιας άδειας, αντιγράφου άδειας ή άδειας αντικατά
στασης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες από τη μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις
άδειες.
3.2. Η μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή την αποστολή αντιγράφου της
συγκεκριμένης άδειας.
3.3. Εάν είναι απαραίτητο, η αρχή αδειοδότησης ανακαλεί την άδεια και εκδίδει διορθωμένο αντίγραφο, το οποίο επικυρώνεται
με την σφραγίδα «Αντίγραφο» και διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή.
3.4. Εάν η αρμόδια αρχή δεν λάβει απάντηση εντός 21 ημερολογιακών ημερών στο αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών από
την μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες, κατά τα οριζόμενα στο σημείο 3.1 του παρόντος παραρτήματος, δεν
αποδέχεται την άδεια και ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εφαρμοστέες διαδικασίες.
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3.5. Εάν επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της άδειας, η μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες ενημερώνει σχετικά την αρμόδια
αρχή, κατά προτίμηση με ηλεκτρονικά μέσα. Τα αντίγραφα που επιστρέφονται επικυρώνονται με σφραγίδα με την επισή
μανση «επικυρώθηκε την».
3.6. Εάν κατόπιν της παροχής των συμπληρωματικών πληροφοριών και της μετέπειτα έρευνας, διαπιστωθεί ότι η άδεια δεν είναι
έγκυρη ή γνήσια, η αρμόδια αρχή δεν την δέχεται και ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εφαρμοστέες
διαδικασίες.
4.

ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ ΤΗς ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗς ΤΗς ΆΔΕΙΑς ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ

4.1. Εάν κριθεί αναγκαία περαιτέρω επαλήθευση της αποστολής προτού οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να αποφασίσουν
κατά πόσον μπορεί να γίνει δεκτή μια άδεια, μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον η
αποστολή ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που περιέχει η άδεια και/ή στα αρχεία που αφορούν τη σχετική άδεια τα
οποία τηρεί η αρχή αδειοδότησης.
4.2. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη συμμόρφωση της αποστολής με την άδεια, η οικεία αρμόδια αρχή μπορεί να
ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από τη μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες.
4.3. Η μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή την αποστολή αντιγράφου της
συγκεκριμένης άδειας ή την άδεια αντικατάστασης.
4.4. Αν κριθεί σκόπιμο, η αρχή αδειοδότησης ανακαλεί την άδεια και εκδίδει διορθωμένο αντίγραφο, το οποίο πρέπει να
επικυρωθεί με την σφραγίδα «Αντίγραφο» και να διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή.
4.5. Εάν η αρμόδια αρχή δεν λάβει απάντηση εντός 21 ημερολογιακών ημερών στο αίτημα περαιτέρω διευκρινίσεων, κατά τα
οριζόμενα στο σημείο 4.2 του παρόντος παραρτήματος, δεν αποδέχεται την άδεια και ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις εφαρμοστέες διαδικασίες.
4.6. Εάν κατόπιν της παροχής των συμπληρωματικών πληροφοριών και της μετέπειτα έρευνας, διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη
αποστολή δεν ανταποκρίνεται στην άδεια και/ή στα αρχεία που αφορούν τη σχετική άδεια τα οποία τηρεί η αρχή
αδειοδότησης, η αρμόδια αρχή δεν αποδέχεται την άδεια και ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις
εφαρμοστέες διαδικασίες.
5.

ΛΟΙΠΆ ΘΈΜΑΤΑ

5.1. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται έως ότου ολοκληρωθεί η επαλήθευση βαρύνουν τον εισαγωγέα, εκτός εάν η ισχύουσα
νομοθεσία και οι διαδικασίες του οικείου κράτους μέλους της Ένωσης ορίζουν διαφορετικά.
5.2. Σε περίπτωση επίμονων διαφωνιών ή δυσκολιών κατά την επαλήθευση αδειών, το θέμα μπορεί να παραπέμπεται στην ΚΕΕ.
6.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΔΙΑΣΆΦΗΣΗ ΤΗς ΕΕ

6.1. Στη θέση 44 του ενιαίου διοικητικού εγγράφου που υποβάλλεται για τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία αναγράφεται ο αριθμός της άδειας η οποία συνοδεύει τα προϊόντα ξυλείας που αφορά η διασάφηση.
6.2. Όταν η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται με την τεχνική ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, ο αριθμός αναφέρεται
στην κατάλληλη θέση.
7.

ΘΈΣΗ ΣΕ ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ

7.1. Οι αποστολές προϊόντων ξυλείας τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνο μετά την προσήκουσα ολοκλήρωση της διαδικα
σίας που περιγράφεται στο σημείο 2.7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ FLEGT

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ FLEGT

1.1. Η άδεια FLEGT εκδίδεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
1.2. Τόσο οι έντυπες όσο και οι ηλεκτρονικές άδειες περιέχουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο προσάρτημα 1, σύμφωνα με
τις επεξηγηματικές οδηγίες που ορίζονται στο προσάρτημα 2.
1.3. Οι άδειες FLEGT είναι αριθμημένες κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή για τα μέρη η διάκριση ανάμεσα στις άδειες FLEGT
που συνοδεύουν αποστολές οι οποίες προορίζονται για την Ένωση και το έγγραφο V-Legal που συνοδεύει αποστολές που
προορίζονται για αγορές εκτός της Ένωσης.
1.4. Η άδεια FLEGT ισχύει από την ημέρα έκδοσής της.
1.5. Η περίοδος ισχύος των αδειών FLEGT δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην άδεια.
1.6. Μετά τη λήξη ισχύος της, η άδεια θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλης βάσιμης αιτίας που δεν υπόκειται
στον έλεγχο του κατόχου, η αρχή αδειοδότησης μπορεί να παρατείνει την περίοδο ισχύος για δύο επιπλέον μήνες. Κατά την
εν λόγω παράταση, η αρχή αδειοδότησης εισάγει και επικυρώνει τη νέα ημερομηνία λήξης.
1.7. Η άδεια FLEGT θεωρείται άκυρη και πρέπει να επιστρέφεται στην αρχή αδειοδότησης σε περίπτωση απώλειας ή κατα
στροφής των προϊόντων ξυλείας που καλύπτονται από την εν λόγω άδεια πριν την άφιξη στην Ένωση.
2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ FLEGT

2.1. Οι άδειες σε έντυπη μορφή ανταποκρίνονται στο μορφότυπο του προσαρτήματος 1.
2.2. Το χαρτί είναι τυποποιημένου μεγέθους Α4. Το χαρτί φέρει τα υδατόσημα με λογότυπο που αποτυπώνεται ανάγλυφα επάνω
στο χαρτί μαζί με τη σφραγίδα.
2.3. Η άδεια FLEGT συμπληρώνεται με τη χρήση γραφομηχανής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να
συμπληρωθεί χειρόγραφα.
2.4. Οι σφραγίδες της αρχής αδειοδότησης τοποθετούνται με σφράγιση. Ωστόσο, η σφραγίδα της αρχής αδειοδότησης μπορεί
να αντικατασταθεί από ανάγλυφη εκτύπωση ή διάτρηση.
2.5. Η αρχή αδειοδότησης καταγράφει την επιτρεπόμενη ποσότητα χρησιμοποιώντας μέσο που δεν μπορεί να παραποιηθεί και
καθιστά αδύνατη την προσθήκη αριθμών ή ενδείξεων.
2.6. Το έντυπο δεν περιέχει διαγραφές ή τροποποιήσεις, εκτός εάν η γνησιότητα αυτών των διαγραφών ή τροποποιήσεων
πιστοποιείται με τη σφραγίδα και την υπογραφή της αρχής αδειοδότησης.
2.7. Οι άδειες FLEGT εκτυπώνονται και συμπληρώνονται στα αγγλικά
3.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΩΝ FLEGT

3.1. Οι άδειες συντάσσονται σε επτά αντίτυπα ως ακολούθως:
i. «Πρωτότυπο» για την αρμόδια αρχή σε λευκό χαρτί,
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ii. «Αντίγραφο για την τελωνειακή αρχή προορισμού» σε κίτρινο χαρτί,
iii. «Αντίγραφο για τον εισαγωγέα» σε λευκό χαρτί,
iv. «Αντίγραφο για την αρχή αδειοδότησης» σε λευκό χαρτί,
v. «Αντίγραφο για τον κάτοχο της άδειας» σε λευκό χαρτί,
vi. «Αντίγραφο για τη μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες» σε λευκό χαρτί,
vii. «Αντίγραφο για τα τελωνεία της Ινδονησίας» σε λευκό χαρτί.
3.2. Τα αντίτυπα με την ένδειξη «Πρωτότυπο», «Αντίγραφο για την τελωνειακή αρχή προορισμού» και «Αντίγραφο για τον
εισαγωγέα» παραδίδονται στον κάτοχο της άδειας, ο οποίος τα αποστέλλει στον εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας υποβάλλει το
πρωτότυπο στην αρμόδια αρχή και το σχετικό αντίγραφο στην τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους της Ένωσης στο οποίο
έχει υποβληθεί διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία για την καλυπτόμενη από την άδεια αποστολή. Ο εισαγωγέας
διατηρεί στα αρχεία του το τρίτο αντίτυπο με την ένδειξη «Αντίγραφο για τον εισαγωγέα».
3.3. Το τέταρτο αντίτυπο, με την ένδειξη «Αντίγραφο για την αρχή αδειοδότησης», διατηρείται από την αρχή αδειοδότησης στα
αρχεία της και για μελλοντική επαλήθευση των αδειών που έχουν εκδοθεί.
3.4. Το πέμπτο αντίτυπο, με την ένδειξη «Αντίγραφο για τον κάτοχο της άδειας», παραδίδεται στον κάτοχο της άδειας για το
αρχείο του.
3.5. Το έκτο αντίτυπο, με την ένδειξη «Αντίγραφο για τη μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες», παραδίδεται στη μονάδα
ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες για το αρχείο της.
3.6. Το έβδομο αντίτυπο, με την ένδειξη «Αντίγραφο για τα τελωνεία της Ινδονησίας», παραδίδεται στην τελωνειακή αρχή της
Ινδονησίας για τους σκοπούς της εξαγωγής.
4.

ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΕΙΑΣ FLEGT

4.1. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του «Πρωτότυπου» ή του «Αντιγράφου για την τελωνειακή αρχή προ
ορισμού» ή και των δύο, ο κάτοχος της άδειας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μπορεί να ζητήσει από την αρχή
αδειοδότησης να του χορηγήσει άδεια αντικατάστασης. Ο κάτοχος της άδειας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
συνυποβάλλει με την αίτηση εξηγήσεις για την απώλεια του πρωτοτύπου και/ή του αντιγράφου.
4.2. Εάν η αρχή αδειοδότησης πεισθεί από τις εξηγήσεις αυτές, εκδίδει άδεια αντικατάστασης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από
την παραλαβή της αίτησης του κατόχου της άδειας.
4.3. Η άδεια αντικατάστασης περιέχει τα στοιχεία και τις καταχωρίσεις που εμφαίνονται στην άδεια την οποία αντικαθιστά,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της αδείας, και φέρει την επισήμανση «Άδεια αντικατάστασης».
4.4. Σε περίπτωση ανάκτησης της απολεσθείσας ή κλαπείσας άδειας, η ανακτηθείσα άδεια δεν χρησιμοποιείται και πρέπει να
επιστραφεί στην αρχή αδειοδότησης.
5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ FLEGT

5.1. Η έκδοση και επεξεργασία των αδειών FLEGT μπορεί να πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων.
5.2. Στα κράτη μέλη της Ένωσης που δεν είναι συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό σύστημα διατίθεται έντυπη άδεια.
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Προσαρτηματα

1. Μορφότυπο της άδειας
2. Καθοδηγητικές σημειώσεις

20.5.2014

20.5.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσάρτημα 1
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
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Προσάρτημα 2
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Γενικά:
— Συμπληρώνεται με κεφαλαία.
— Όπου αναφέρεται ο κωδικός ISO, πρόκειται για τον διεθνή τυποποιημένο κωδικό δύο γραμμάτων κάθε χώρας.
— Η θέση 2 συμπληρώνεται μόνο από τις αρχές της Ινδονησίας.
— Οι κεφαλίδες Α και Β χρησιμοποιούνται μόνο για χορήγηση αδειών FLEGT που προορίζονται για την ΕΕ.
Κεφαλίδα Α

Προορισμός

Αναγράφεται «Ευρωπαϊκή Ένωση», εάν η άδεια συνοδεύει αποστολή που προορί
ζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κεφαλίδα Β

Άδεια FLEGT

Αναγράφεται «FLEGT», εάν η άδεια συνοδεύει αποστολή που προορίζεται για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση 1

Εκδίδουσα αρχή

Αναγράφονται η επωνυμία, η διεύθυνση και ο αριθμός καταχώρισης της αρχής
αδειοδότησης.

Θέση 2

Πληροφορίες για χρήση από Αναγράφονται η επωνυμία και η διεύθυνση του εισαγωγέα, η συνολική αξία (σε
δολάρια ΗΠΑ) της αποστολής, καθώς και η ονομασία και ο κωδικός ISO δύο
την Ινδονησία
γραμμάτων της χώρας προορισμού και, κατά περίπτωση, της χώρας διαμετακόμι
σης.

Θέση 3

Αριθμός αδείας / εγγράφου Αναγράφεται ο αριθμός έκδοσης.
V-Legal

Θέση 4

Ημερομηνία λήξης.

Περίοδος ισχύος της άδειας.

Θέση 5

Χώρα εξαγωγής

Πρόκειται για τη χώρα-εταίρο από την οποία τα προϊόντα ξυλείας εξήχθησαν
στην ΕΕ.

Θέση 6

Κωδικός ISO

Αναγράφεται ο κωδικός ISO δύο γραμμάτων της χώρας-εταίρου που αναφέρεται
στη θέση 5.

Θέση 7

Μέσα μεταφοράς

Αναγράφονται τα μέσα μεταφοράς στο σημείο εξαγωγής.

Θέση 8

Κάτοχος της άδειας

Αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εξαγωγέα, συμπεριλαμβα
νομένου του αριθμού καταχωρισμένου εξαγωγέα (ETPIK) και του αριθμού φορο
λογικού μητρώου του.

Θέση 9

Εμπορική περιγραφή

Αναγράφεται η εμπορική περιγραφή του(ων) προϊόντος(ων) ξυλείας. Η περιγραφή
πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να είναι δυνατή η κατάταξη στο ΕΣ.

Θέση 10

Κωδικός ΕΣ

Για το «Πρωτότυπο», το «Αντίγραφο για την τελωνειακή αρχή προορισμού» και το
«Αντίγραφο για τον εισαγωγέα», αναγράφεται ο τετραψήφιος ή εξαψήφιος κωδικός
εμπορευμάτων σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποί
ησης των εμπορευμάτων. Για τα αντίγραφα που προορίζονται για χρήση εντός της
Ινδονησίας (αντίγραφα (iv) έως (vii) κατά το παράρτημα IV σημείο 3.1), αναγρά
φεται ο δεκαψήφιος κωδικός εμπορευμάτων σύμφωνα με το δασμολόγιο της
Ινδονησίας.

Θέση 11

Κοινές και
ονομασίες

επιστημονικές Αναγράφονται η κοινή και η επιστημονική ονομασία του είδους ξυλείας που έχει
χρησιμοποιηθεί για το προϊόν. Εφόσον σύνθετο προϊόν περιλαμβάνει περισσότερα
του ενός είδη ξυλείας, χρησιμοποιείται χωριστή γραμμή. Μπορεί να παραλείπεται
για σύνθετο προϊόν ή συστατικό το οποίο περιλαμβάνει πολλά είδη τα οποία δεν
είναι πλέον ταυτοποιήσιμα (π.χ. μοριοσανίδες).
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Θέση 12

Χώρες υλοτόμησης

Αναγράφονται οι χώρες όπου έχει συγκομιστεί το είδος ξυλείας που αναφέρεται
στη θέση 10. Για τα σύνθετα προϊόντα αναγράφονται όλες οι πηγές του χρησι
μοποιηθέντος ξύλου. Μπορεί να παραλείπεται για σύνθετο προϊόν ή συστατικό το
οποίο περιλαμβάνει πολλά είδη τα οποία δεν είναι πλέον ταυτοποιήσιμα (π.χ.
μοριοσανίδες).

Θέση 13

Κωδικοί ISO

Αναγράφονται οι κωδικοί ISO των χωρών που αναφέρονται στη θέση 12. Μπορεί
να παραλείπεται για σύνθετο προϊόν ή συστατικό το οποίο περιλαμβάνει πολλά
είδη τα οποία δεν είναι πλέον ταυτοποιήσιμα (π.χ. μοριοσανίδες).

Θέση 14

Όγκος (m3)

Αναγράφεται ο συνολικός όγκος σε m3. Μπορεί να παραλείπεται μόνο εφόσον δεν
παραλείπονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στη θέση 15.

Θέση 15

Καθαρό βάρος (kg)

Αναγράφεται το συνολικό βάρος της αποστολής κατά τον χρόνο της μέτρησης, σε
kg. Τούτο ορίζεται ως η καθαρή μάζα των προϊόντων ξυλείας χωρίς τους άμεσους
περιέκτες ή οποιαδήποτε συσκευασία, εκτός από τα τελάρα φόρτωσης, τα στεφά
νια παλετών, τις ετικέτες κ.λπ.

Θέση 16

Αριθμός τεμαχίων

Αναγράφεται ο αριθμός των τεμαχίων στις περιπτώσεις που είναι ο πλέον ενδε
δειγμένος τρόπος για να ποσοτικοποιηθεί μεταποιημένο προϊόν. Μπορεί να παρα
λείπεται.

Θέση 17

Διακριτικά

Αναγράφονται ο γραμμωτός κώδικας και τυχόν διακριτικά, κατά περίπτωση, π.χ.
αριθμός παρτίδας, αριθμός φορτωτικής. Μπορεί να παραλείπεται.

Θέση 18

Υπογραφή και σφραγίδα της Η θέση υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και σφραγίζεται με την
επίσημη σφραγίδα της αρχής αδειοδότησης. Αναγράφονται επίσης τα ονόματα των
εκδίδουσας αρχής
υπογραφόντων, ο τόπος και η ημερομηνία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Στόχος: Διασφάλιση της συμμόρφωσης της συγκομιδής, μεταφοράς, μεταποίησης και πώλησης στρογγυλής ξυλείας και
προϊόντων μεταποιημένης ξυλείας με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της Ινδονησίας.
Η Ινδονησία, για την οποία είναι γνωστό ότι πρωτοστατεί στην πάταξη της παράνομης υλοτομίας και του εμπορίου
παράνομα συγκομισμένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, φιλοξένησε την Υπουργική Διάσκεψη της Ανατολικής Ασίας για
την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (FLEG) στο Μπαλί, τον Σεπτέμβριο του 2001, από την οποία
προέκυψε η Διακήρυξη για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (Διακήρυξη του Μπαλί). Από τότε,
η Ινδονησία εξακολούθησε να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση
της παράνομης υλοτομίας και του σχετικού με αυτήν εμπορίου.
Στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, όλο και περισσότερες χώρες κατα
νάλωσης δεσμεύονται να λάβουν μέτρα για την πρόληψη του εμπορίου παράνομης ξυλείας στις αγορές τους, ενώ οι
χώρες παραγωγής έχουν δεσμευτεί να καθιερώσουν μηχανισμό διασφάλισης της νομιμότητας των προϊόντων ξυλείας τους.
Είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένα αξιόπιστο σύστημα εγγύησης της νομιμότητας της συγκομιδής, της μεταφοράς, της
μεταποίησης και του εμπορίου ξυλείας και προϊόντων μεταποιημένης ξυλείας.
Το σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας (TLAS) της Ινδονησίας παρέχει εγγυήσεις σχετικά με την
προέλευση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που παράγονται και μεταποιούνται στην Ινδονησία από νόμιμες
πηγές και την πλήρη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς της Ινδονησίας, στοιχεία τα οποία
επαληθεύονται μέσω ανεξάρτητου ελέγχου και παρακολουθούνται από την κοινωνία των πολιτών.
1.1.

Νόμοι και κανονισμοί της Ινδονησίας στους οποίους βασίζεται το TLAS
Με τον ινδονησιακό κανονισμό «Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των επιδόσεων της βιώσιμης
διαχείρισης των δασών και την επαλήθευση της νομιμότητας της ξυλείας στα κρατικά και ιδιωτικά δάση» (κανονισμός
P.38/Menhut-II/2009 του Υπουργού Δασοκομίας) θεσπίστηκαν το TLAS και το σύστημα βιώσιμης διαχείρισης δασών
(ΒΔΔ), με στόχο τη βελτίωση της δασικής διακυβέρνησης, την καταστολή της παράνομης υλοτομίας και του εμπορίου
ξυλείας που συνδέεται με αυτήν, καθώς και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και τη βελτίωση της εικόνας των προϊόντων
ξυλείας της Ινδονησίας.
Το TLAS περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
1. πρότυπα νομιμότητας,
2. έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού,
3. διαδικασίες επαλήθευσης,
4. σύστημα αδειοδότησης,
5. παρακολούθηση.
Πρόκειται για το βασικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της νομιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων
ξυλείας που παράγονται στην Ινδονησία προς εξαγωγή στην Ένωση και σε άλλες αγορές.

1.2.

Ανάπτυξη του TLAS: διαδικασία με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων
Από το 2003 και μετά, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη του δασικού τομέα της Ινδονησίας συμμετείχαν ενεργά στην
ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του TLAS, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εποπτεία, τη διαφάνεια
και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Το 2009, η διαδικασία διαβούλευσης με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων
οδήγησε στην έκδοση του κανονισμού P.38/Menhut-II/2009 του Υπουργού Δασοκομίας και, ακολούθως, των τεχνικών
κατευθυντηρίων γραμμών αριθ. 6/VI-SET/2009 και αριθ. 02/VI-BPPHH/2010 της Γενικής Διεύθυνσης Δασικής Εκμετάλ
λευσης.
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ TLAS

Οι δασικοί πόροι της Ινδονησίας μπορούν γενικά να χωριστούν σε δύο κατηγορίες με βάση την ιδιοκτησία: κρατικά δάση
και ιδιωτικά δάση/δασικές εκτάσεις. Τα κρατικά δάση είναι, αφενός παραγωγικά δάση για μακροπρόθεσμη βιώσιμη
παραγωγή ξυλείας βάσει διαφόρων τύπων αδειών και, αφετέρου, δασικές εκτάσεις που μπορούν να μετατραπούν σε
μη δασικές, π.χ. για δημιουργία οικισμών ή φυτειών. Η εφαρμογή του TLAS στα κρατικά δάση και στα ιδιωτικά
δάση/δασικές εκτάσεις αναλύεται στο παράρτημα ΙΙ.
Το TLAS καλύπτει την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που παράγονται με όλους τους τύπους αδειών, καθώς και τις
δραστηριότητες όλων των εμπόρων ξυλείας, κατάντη μονάδων μεταποίησης και εξαγωγέων.
Σύμφωνα με το TLAS η εισαγόμενη ξυλεία και τα εισαγόμενα προϊόντα ξυλείας πρέπει να εκτελωνίζονται και να
συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της χώρας σχετικά με τις εισαγωγές. Η εισαγόμενη ξυλεία και τα εισαγόμενα
προϊόντα ξυλείας πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα που εγγυώνται τη νομιμότητα της ξυλείας στη χώρα υλοτόμησης.
Η εισαγόμενη ξυλεία και τα εισαγόμενα προϊόντα ξυλείας πρέπει να εισέρχονται σε ελεγχόμενη αλυσίδα εφοδιασμού, η
οποία συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της Ινδονησίας. Η Ινδονησία θα παρέχει καθοδήγηση
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των ανωτέρω απαιτήσεων.
Ορισμένα προϊόντα ξυλείας ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά. Η Ινδονησία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον
χειρισμό της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών στα πλαίσια του TLAS.
Η ξυλεία που έχει κατασχεθεί δεν εμπίπτει στο TLAS και, συνεπώς, δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια FLEGT για την ξυλεία
αυτή.
Το TLAS καλύπτει προϊόντα ξυλείας που προορίζονται για τις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές. Όλοι οι παραγωγοί,
μεταποιητές και έμποροι (φορείς εκμετάλλευσης) της Ινδονησίας, συμπεριλαμβανομένων όσων προμηθεύουν την εγχώρια
αγορά, θα υπόκεινται σε επαλήθευση νομιμότητας.
2.1.

Πρότυπα νομιμότητας του TLAS
Το TLAS περιλαμβάνει πέντε πρότυπα νομιμότητας της ξυλείας. Τα πρότυπα αυτά και οι κατευθυντήριες γραμμές για την
επαλήθευση της τήρησής τους παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.
Το TLAS περιλαμβάνει και τα «Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των επιδόσεων βιώσιμης
διαχείρισης των δασών (ΒΔΔ)». Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της βιώσιμης διαχείρισης των δασών με βάση το πρότυπο
ΒΔΔ εξακριβώνεται επίσης αν ο ελεγχόμενος πληροί τα σχετικά κριτήρια νομιμότητας. Οι φορείς που διαθέτουν πιστο
ποίηση ΒΔΔ και δραστηριοποιούνται σε κρατικές παραγωγικές δασικές εκτάσεις (μόνιμες δασικές περιοχές) τηρούν τόσο
τα σχετικά πρότυπα νομιμότητας, όσο και τα πρότυπα βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

3.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ

Ο κάτοχος της άδειας (στην περίπτωση της παραχώρησης δικαιωμάτων) ή ο ιδιοκτήτης της γης (στην περίπτωση των
ιδιωτικών εκτάσεων) ή η εταιρεία (στην περίπτωση των εμπόρων, μεταποιητών και εξαγωγέων) οφείλει να αποδεικνύει ότι
κάθε κομβικό σημείο της οικείας αλυσίδας εφοδιασμού υπόκειται σε έλεγχο και τεκμηρίωση κατά τα οριζόμενα στους
κανονισμούς P.55/Menhut-II/2006 και P.30/Menhut-II/2012 του Υπουργού Δασοκομίας (εφεξής «οι κανονισμοί»).
Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, οι υπάλληλοι των επαρχιακών και περιφερειακών δασικών υπηρεσιών πρέπει
να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους και να επικυρώνουν τα έγγραφα που υποβάλλουν οι κάτοχοι των αδειών, οι
ιδιοκτήτες ή οι μεταποιητές σε κάθε κομβικό σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού.
Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιχειρησιακοί έλεγχοι σε κάθε σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι
κατευθυντήριες γραμμές για τις εισαγωγές βρίσκονται στο στάδιο της κατάρτισης.
Όλες οι αποστολές της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα μεταφοράς. Οι εταιρείες
πρέπει να εφαρμόζουν τα κατάλληλα συστήματα για το διαχωρισμό της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που
προέρχονται από ελεγμένες πηγές από την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από άλλες πηγές και να
τηρούν αρχεία στα οποία γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο αυτών πηγών. Σε κάθε σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού οι
εταιρείες υποχρεούνται να καταγράφουν το κατά πόσον η συγκεκριμένη αποστολή κορμοτεμαχίων, προϊόντων ή ξυλείας
αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου βάσει του TLAS.
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Οι φορείς εκμετάλλευσης που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού υποχρεούνται να τηρούν αρχεία σχετικά με την
ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που παραλαμβάνουν, αποθηκεύουν, μεταποιούν και παραδίδουν, για να είναι δυνατή η
μετέπειτα διασταύρωση των ποσοτικών δεδομένων μεταξύ και εντός των κομβικών σημείων της αλυσίδας εφοδιασμού. Τα
δεδομένα αυτά διατίθενται στους υπαλλήλους των επαρχιακών και των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών, προκειμένου να
διενεργούν ελέγχους συμφωνίας των δεδομένων. Οι κύριες δραστηριότητες και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της
διασταύρωσης των στοιχείων, σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού αναλύονται διεξοδικότερα στο προσάρτημα του
παρόντος παραρτήματος.

Σχήμα 1: Έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού, όπου εμφαίνονται τα απαιτούμενα βασικά έγγραφα σε κάθε σημείο της
4.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

4.1.

Εισαγωγή
Το TLAS της Ινδονησίας βασίζεται σε μια προσέγγιση γνωστή ως «αδειοδότηση με βάση τον φορέα εκμετάλλευσης», η
οποία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα συστήματα πιστοποίησης της διαχείρισης προϊόντων και δασών. Το Υπουρ
γείο Δασοκομίας της Ινδονησίας ορίζει φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV), στους οποίους αναθέτει τον
έλεγχο της νομιμότητας των δραστηριοτήτων των παραγωγών, εμπόρων, μεταποιητών και εξαγωγέων ξυλείας («φορείς
εκμετάλλευσης»).
Οι φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (ΦΕΣ) λαμβάνουν διαπίστευση από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης της
Ινδονησίας (KAN). Οι φορείς αυτοί συνεργάζονται με φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν οι
δραστηριότητές τους ως νόμιμες και υποχρεούνται να τηρούν τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές ISO κατά τη
λειτουργία τους. Επίσης, υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα πορίσματα των ελέγχων στους υποκείμενους στον έλεγχο
και στο Υπουργείο Δασοκομίας.
Οι ΦΕΣ διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες των ελεγχόμενων συμμορφώνονται με τον ορισμό της νομιμότητας στην
Ινδονησία, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ. Στα καθήκοντα των ελεγχομένων συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι για
την πρόληψη της εισόδου υλικών άγνωστης προέλευσης στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Όταν διαπιστώνεται η συμ
μόρφωση ενός ελεγχομένου, εκδίδεται πιστοποιητικό νομιμότητας που ισχύει για 3 (τρία) έτη.
Οι LV ενεργούν επίσης ως αρχές αδειοδότησης εξαγωγών και ελέγχουν τα συστήματα ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού
που εφαρμόζουν οι ελεγμένοι εξαγωγείς. Εάν διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις, εκδίδουν
άδειες εξαγωγών με τη μορφή εγγράφων V-Legal. Απαγορεύεται επομένως η πραγματοποίηση εξαγωγών χωρίς άδεια.
Η Ινδονησία θέσπισε κανονισμό που δίνει τη δυνατότητα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να προβάλλουν
ενστάσεις σχετικά με την επαλήθευση της νομιμότητας φορέων εκμετάλλευσης από τους ΦΕΣ ή στην περίπτωση εντοπι
σμού παράνομων δραστηριοτήτων κατά τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση υποβολής καταγγελιών σχετικά με τις δρα
στηριότητες ενός φορέα εκτίμησης της συμμόρφωσης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να υποβάλλουν
καταγγελία στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης (ΚΑΝ).
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Η σχέση μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του TLAS επεξηγείται στο σχήμα 2:

4.2.

Φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης
Οι φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης διαδραματίζουν βασικό ρόλο στο ινδονησιακό σύστημα. Ανατίθεται σε αυτούς η
επαλήθευση της νομιμότητας των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μεμονωμένων εταιρειών της
αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της ακεραιότητας της αλυσίδας. Οι LV εκδίδουν επίσης έγγραφα V-Legal
για μεμονωμένες αποστολές εξαγόμενης ξυλείας.
Υπάρχουν δύο είδη ΦΕΣ: i) οι φορείς εκτίμησης (Lembaga Penilai/LP), που ελέγχουν τις επιδόσεις των μονάδων δασικής
διαχείρισης με βάση το πρότυπο βιωσιμότητας, και (ii) οι φορείς επαλήθευσης (Lembaga Verifikasi/LV), που ελέγχουν αν
οι μονάδες δασικής διαχείρισης και οι βιομηχανίες δασικών προϊόντων τηρούν τα πρότυπα νομιμότητας.
Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα των εν λόγω ελέγχων, με τους οποίους επαληθεύεται η τήρηση των προτύπων
νομιμότητας που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, οι LP και LV πρέπει να αναπτύξουν τα απαραίτητα συστήματα
διαχείρισης, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις σχετικά με την ικανότητα, τη συνέπεια, την αμεροληψία, τη διαφάνεια
και τις διαδικασίες εκτίμησης κατά τα οριζόμενα στα πρότυπα ISO/IEC 17021 (Πρότυπο ΒΔΔ για τους LP) και/ή
ISO/IEC Guide 65 (Πρότυπα νομιμότητας για τους LV). Οι απαιτήσεις αυτές διευκρινίζονται στις κατευθυντήριες
γραμμές για την εφαρμογή του TLAS.
Οι LV είναι επίσης δυνατόν να ενεργούν ως αρχές αδειοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδουν άδειες εξαγωγών που
καλύπτουν προϊόντα ξυλείας προοριζόμενα για τις διεθνείς αγορές. Για τις αγορές εκτός της Ένωσης, οι αρχές αδει
οδότησης θα εκδίδουν έγγραφα V-Legal, ενώ για την αγορά της Ένωσης θα εκδίδονται άδειες FLEGT σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του παραρτήματος IV. Η Ινδονησία καταρτίζει επί του παρόντος λεπτομερείς διαδικασίες για την έκδοση
εγγράφων V-Legal ή αδειών FLEGT για τις εξαγωγές αποστολών προϊόντων.
Οι ελεγχόμενοι αναθέτουν στους LV τη διενέργεια ελέγχων νομιμότητας και την έκδοση πιστοποιητικών νομιμότητας
TLAS και εγγράφων V-Legal ή αδειών FLEGT για τις εξαγωγές σε διεθνείς αγορές. Οι LP ελέγχουν την τήρηση του
προτύπου ΒΔΔ στις παραχωρήσεις παραγωγής ξυλείας, αλλά δεν εκδίδουν άδειες εξαγωγής.

4.3.

Οργανισμός διαπίστευσης
Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης της Ινδονησίας (Komite Akreditasi Nasional – KAN) είναι επιφορτισμένος με τη
διαπίστευση των ΦΕΣ. Σε περίπτωση προβλήματος με φορέα LP ή LV, υπάρχει δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στον
ΚΑΝ.
Στις 14 Ιουλίου 2009, ο ΚΑΝ υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης με το Υπουργείο Δασοκομίας για την παροχή υπηρεσιών
διαπίστευσης στα πλαίσια του TLAS. Ο ΚΑΝ είναι ανεξάρτητος οργανισμός διαπίστευσης που συστάθηκε με τον
κυβερνητικό κανονισμό (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 περί εθνικής τυποποίησης και το προεδρικό διάταγμα
(Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 για τη σύσταση της εθνικής επιτροπής διαπίστευσης.
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Ο ΚΑΝ λειτουργεί εφαρμόζοντας το πρότυπο ISO/IEC 17011 (Γενικές απαιτήσεις για φορείς διαπίστευσης που διαπι
στεύουν φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης). Έχει δημιουργήσει εσωτερικά δικαιολογητικά έγγραφα ειδικά για το
TLAS, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαπίστευση των LP (DPLS 13) και LV (DPLS 14). Επιπλέον, πρόκειται να
καταρτίσει απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την διαπίστευση των LV που χορηγούν άδειες εξαγωγών.
Ο ΚΑΝ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος από τη Συνεργασία για τη Διαπίστευση στην Περιοχή του Ειρηνικού (Pacific
Accreditation Cooperation/PAC) και το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (International Accreditation Forum/IAF) για τη
διαπίστευση φορέων πιστοποίησης στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, των συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης και της πιστοποίησης προϊόντων. Είναι επίσης αναγνωρισμένος από τη Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού για τη
Διαπίστευση Εργαστηρίων (APLAC) και τη Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC).
4.4.

Ελεγχόμενοι
Πρόκειται για τους φορείς εκμετάλλευσης που υπόκεινται σε επαλήθευση νομιμότητας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμ
βάνονται οι μονάδες δασικής διαχείρισης (δικαιούχοι παραχώρησης ή κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης ξυλείας, κάτοχοι
άδειας δασικής εκμετάλλευσης σε κοινοτικό επίπεδο, ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών/εκτάσεων) και οι βιομηχανίες δασικών
προϊόντων. Οι μονάδες δασικής διαχείρισης και οι βιομηχανίες δασικών προϊόντων οφείλουν να συμμορφώνονται με το
ισχύον πρότυπο του TLAS. Για τους σκοπούς των εξαγωγών, οι βιομηχανίες δασικών προϊόντων πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις σχετικά με την αδειοδότηση των εξαγωγών. Το σύστημα παρέχει στους ελεγχόμενους τη δυνατότητα να
ασκούν προσφυγή στον LP ή LV κατά του τρόπου διεξαγωγής ή των πορισμάτων των ελέγχων.

4.5.

Ανεξάρτητος παρακολουθητής
Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανεξάρτητη παρακολούθηση (ΑΠ) του TLAS. Τα πορί
σματα του ανεξάρτητου παρακολουθητή μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της περιοδικής αξιολόγησης (ΠΑ)
που απαιτείται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.
Σε περίπτωση παρατυπιών κατά τις εκτιμήσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να υποβάλλουν
καταγγελίες απευθείας στον οικείο LP ή LV. Ελλείψει δέουσας απάντησης στις καταγγελίες αυτές, οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών μπορούν να υποβάλλουν έκθεση στον ΚΑΝ. Οι καταγγελίες που αφορούν παρατυπίες κατά τις
διαπιστεύσεις υποβάλλονται απευθείας στον ΚΑΝ. Όταν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαπιστώνουν παρα
βάσεις των φορέων εκμετάλλευσης, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στον αντίστοιχο LP ή LV.

4.6.

Η κυβέρνηση
Το Υπουργείο Δασοκομίας είναι επιφορτισμένο με την κανονιστική ρύθμιση του TLAS και εξουσιοδοτεί τους διαπι
στευμένους LP να διενεργούν εκτιμήσεις ΒΔΔ και τους LV να προβαίνουν σε επαλήθευση της νομιμότητας και να
εκδίδουν έγγραφα V-Legal.
Επιπλέον, το Υπουργείο Δασοκομίας είναι αρμόδιο για την κανονιστική ρύθμιση της μονάδας ενημέρωσης σχετικά με τις
άδειες, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνει και φυλάσσει δεδομένα και πληροφορίες
σχετικά με την έκδοση εγγράφων V-Legal και απαντά στα ερωτήματα των αρμόδιων αρχών ή των ενδιαφερομένων.

5.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

5.1.

Εισαγωγή
Η ξυλεία της Ινδονησίας θεωρείται νόμιμη όταν έχει επαληθευτεί ότι η προέλευση και η διαδικασία παραγωγής της,
καθώς και η μετέπειτα μεταποίηση, μεταφορά και εμπορία της, συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και
κανονισμούς της Ινδονησίας, οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Οι LV διενεργούν εκτιμήσεις συμμόρφωσης για
την επαλήθευση της συμμόρφωσης.

5.2.

Διαδικασία επαλήθευσης της νομιμότητας
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC Guide 65 και τις κατευθυντήριες γραμμές για το TLAS, η διαδικασία επαλήθευσης της
νομιμότητας συνίσταται στα εξής:
Αίτηση και σύναψη σύμβασης: Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει στον LV αίτηση, στην οποία ορίζονται το πεδίο
εφαρμογής της επαλήθευσης, τα χαρακτηριστικά του κατόχου της άδειας και άλλα απαραίτητα στοιχεία. Πριν από την
έναρξη των δραστηριοτήτων επαλήθευσης, απαιτείται η σύναψη σύμβασης μεταξύ του κατόχου της άδειας και του LV,
στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις της επαλήθευσης.
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Σχέδιο επαλήθευσης: Μετά την υπογραφή της σύμβασης επαλήθευσης, ο LV καταρτίζει σχέδιο επαλήθευσης που
περιλαμβάνει τον διορισμό της ελεγκτικής ομάδας, το πρόγραμμα της επαλήθευσης και το χρονοδιάγραμμα των δρα
στηριοτήτων. Το σχέδιο αυτό κοινοποιείται στον ελεγχόμενο και συμφωνούνται οι ημερομηνίες των δραστηριοτήτων
επαλήθευσης. Τα στοιχεία αυτά διατίθενται εκ των προτέρων στους ανεξάρτητους παρακολουθητές μέσω των δικτυακών
τόπων των LV και του Υπουργείου Δασοκομίας ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δραστηριότητες επαλήθευσης: Ο έλεγχος επαλήθευσης περιλαμβάνει τρία στάδια: (i) εναρκτήρια συνεδρίαση ελέγχου,
(ii) έλεγχο εγγράφων και επιτόπια παρατήρηση και (iii) καταληκτική συνεδρίαση ελέγχου.
— Εναρκτήρια συνεδρίαση ελέγχου: συζήτηση με τον ελεγχόμενο σχετικά με τον στόχο, την έκταση, το χρονοδιάγραμμα
και τη μεθοδολογία του ελέγχου, προκειμένου ο ελεγχόμενος να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά
με τη μεθοδολογία και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων επαλήθευσης.
— Έλεγχος εγγράφων και επιτόπια παρατήρηση: ο LV ελέγχει τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο
ελεγχόμενος, καθώς επίσης και τα σχετικά έγγραφα και αρχεία του, με στόχο να συλλέξει στοιχεία που αποδεικνύουν
τη συμμόρφωσή του με το TLAS της Ινδονησίας. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους για την επαλήθευση της συμμόρ
φωσης, μεταξύ των οποίων διασταύρωση των διαπιστώσεων των εκθέσεων των επίσημων επιθεωρήσεων. Επίσης, ο LV
ελέγχει το σύστημα ιχνηλασιμότητας της ξυλείας που εφαρμόζει ο ελεγχόμενος, για να διασφαλίσει ότι, με βάση
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, το σύνολο της ξυλείας πληροί τις απαιτήσεις περί νομιμότητας.
— Καταληκτική συνεδρίαση ελέγχου: παρουσιάζονται στον ελεγχόμενο τα πορίσματα της επαλήθευσης και, ιδιαίτερα, η
ενδεχόμενη έλλειψη συμμόρφωσης. Ο ελεγχόμενος μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα πορίσματα της
επαλήθευσης και να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο LV.
Υποβολή εκθέσεων και λήψη αποφάσεων: Η ελεγκτική ομάδα συντάσσει έκθεση επαλήθευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα
που παρέχει το Υπουργείο Δασοκομίας. Η έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών
ημερών από την καταληκτική συνεδρίαση ελέγχου. Αντίγραφο της έκθεσης, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή της
ενδεχομένως διαπιστωθείσας έλλειψης συμμόρφωσης, υποβάλλεται στο Υπουργείο Δασοκομίας.
Η έκθεση χρησιμοποιείται κατά πρώτο λόγο για να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου επαλήθευσης
από τον LV. Ο LV αποφασίζει αν θα εκδώσει πιστοποιητικό νομιμότητας ή όχι, βασιζόμενος στην έκθεση επαλήθευσης
που συντάσσει η ελεγκτική ομάδα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο LV δεν εκδίδει το πιστοποιητικό, ώστε η συγκεκριμένη ξυλεία να μην εισέλθει στην
αλυσίδα εφοδιασμού ελεγμένης νόμιμης ξυλείας. Αφού επιληφθεί της έλλειψης συμμόρφωσης, ο φορέας εκμετάλλευσης
μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση επαλήθευσης της νομιμότητας.
Οι αρμόδιες αρχές επιλαμβάνονται, σύμφωνα με διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, των παραβάσεων που διαπιστώνει ο
LV κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης και οι οποίες κοινοποιούνται στο Υπουργείο Δασοκομίας. Εάν υπάρχουν υπόνοιες
ότι ο φορέας εκμετάλλευσης παραβιάζει τους σχετικούς κανονισμούς, οι εθνικές, επαρχιακές και περιφερειακές αρχές
μπορούν να αποφασίσουν τη διακοπή των δραστηριοτήτων του.
Έκδοση πιστοποιητικού νομιμότητας και επαναπιστοποίηση: Ο LV εκδίδει πιστοποιητικό νομιμότητας εφόσον διαπιστώσει
ότι ο ελεγχόμενος συμμορφώνεται με όλους τους δείκτες του προτύπου νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων
για τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας.
Ο LV μπορεί να κοινοποιήσει οποτεδήποτε στο Υπουργείο Δασοκομίας στοιχεία σχετικά με τα πιστοποιητικά που έχει
εκδώσει, τροποποιήσει, αναστείλει ή ανακαλέσει και καταρτίζει σχετική έκθεση ανά τρίμηνο. Έπειτα, το Υπουργείο
Δασοκομίας δημοσιεύει τις εκθέσεις αυτές στον δικτυακό του τόπο.
Το πιστοποιητικό νομιμότητας ισχύει για τρία έτη, μετά την πάροδο των οποίων ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλεται σε
έλεγχο επαναπιστοποίησης. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται πριν την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.
Εποπτεία: Οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν πιστοποιητικό νομιμότητας υπόκεινται σε ετήσια εποπτεία σύμφωνα με
τις αρχές επαλήθευσης που παρουσιάζονται συνοπτικά ανωτέρω. Ο LV μπορεί επίσης να ασκήσει την εποπτεία νωρίτερα
από την προγραμματισμένη ημερομηνία και πριν από τον ετήσιο έλεγχο σε περίπτωση επέκτασης του πεδίου της
επαλήθευσης.
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Η εποπτική ομάδα συντάσσει σχετική έκθεση. Αντίγραφο της έκθεσης, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή της ενδεχομένως
διαπιστωθείσας έλλειψης συμμόρφωσης, υποβάλλεται στο Υπουργείο Δασοκομίας. Σε περίπτωση που κατά την εποπτική
διαδικασία διαπιστωθεί έλλειψη συμμόρφωσης, αναστέλλεται ή ανακαλείται το πιστοποιητικό νομιμότητας.
Οι οικείες αρχές επιλαμβάνονται, σύμφωνα με διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, των παραβάσεων που εντοπίζει ο LV
κατά την άσκηση της εποπτείας και οι οποίες κοινοποιούνται στο Υπουργείο Δασοκομίας.
Ειδικοί έλεγχοι: Οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν πιστοποιητικό νομιμότητας υποχρεούνται να κοινοποιούν στον
LV τυχόν σημαντικές μεταβολές της ιδιοκτησίας, της δομής, της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρε
άζουν την ποιότητα των ελέγχων νομιμότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού. Ο LV μπορεί να
διενεργεί ειδικούς ελέγχους στο πλαίσιο της διερεύνησης καταγγελιών ή διαφορών που του έχουν υποβάλει ή κοινοποι
ήσει οι ανεξάρτητοι παρακολουθητές, κυβερνητικοί φορείς ή άλλοι ενδιαφερόμενοι ή κατόπιν της παραλαβής της έκθεσης
του φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με τις μεταβολές που επηρεάζουν την ποιότητα των ελέγχων νομιμότητας που
διενεργεί.
5.3.

Ευθύνη της κυβέρνησης για την επιβολή της νομοθεσίας
Το Υπουργείο Δασοκομίας και οι επαρχιακές και περιφερειακές δασικές υπηρεσίες φέρουν την ευθύνη του ελέγχου των
αλυσίδων εφοδιασμού ξυλείας και της εξέτασης των σχετικών εγγράφων (π.χ. ετήσια προγράμματα εργασιών, εκθέσεις
υλοτόμησης, εκθέσεις ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια, έγγραφα μεταφοράς, εκθέσεις ισολογισμού σχετικά με τα
κορμοτεμάχια/τις πρώτες ύλες/τα μεταποιημένα προϊόντα και δελτία καταγραφής της παραγωγής). Σε περίπτωση που
διαπιστωθούν ασυμφωνίες, οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών μπορούν να μην εγκρίνουν τα έγγραφα ελέγχου,
γεγονός που συνεπάγεται την αναστολή των δραστηριοτήτων.
Οι παραβάσεις που διαπιστώνουν οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών ή οι ανεξάρτητοι παρακολουθητές κοινοποιούνται
στον LV, ο οποίος κατόπιν εξακρίβωσής τους ενδέχεται να αναστείλει ή να ανακαλέσει το εκδοθέν πιστοποιητικό
νομιμότητας. Οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών μπορούν να προβαίνουν στις κατάλληλες επακόλουθες ενέργειες
σύμφωνα με τις κανονιστικές διαδικασίες.
Το Υπουργείο Δασοκομίας λαμβάνει επίσης αντίγραφα των εκθέσεων επαλήθευσης και των εκθέσεων της μετέπειτα
εποπτείας και των ειδικών ελέγχων που εκδίδουν οι LV. Οι παραβάσεις που διαπιστώνουν οι LV, οι υπάλληλοι των
δασικών υπηρεσιών ή οι ανεξάρτητοι παρακολουθητές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με διοικητικές και δικαστικές διαδικα
σίες. Εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορέας εκμετάλλευσης παραβιάζει τους σχετικούς κανονισμούς, οι εθνικές, επαρχιακές
και περιφερειακές αρχές μπορούν να αποφασίσουν την αναστολή ή τη διακοπή των δραστηριοτήτων του.

6.

ΆΔΕΙΕΣ FLEGT

Η ινδονησιακή άδεια FLEGT είναι γνωστή ως «Έγγραφο V-Legal». Πρόκειται για άδεια εξαγωγής που αποδεικνύει ότι τα
εξαγόμενα προϊόντα ξυλείας πληρούν το πρότυπο νομιμότητας της Ινδονησίας, που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, και
προέρχονται από αλυσίδα εφοδιασμού η οποία υπόκειται σε επαρκείς ελέγχους για την αποτροπή της εισροής ξυλείας
άγνωστης προέλευσης. Το έγγραφο V-Legal εκδίδεται από τους LV που ενεργούν ως αρχές αδειοδότησης και θα
χρησιμοποιείται ως άδεια FLEGT για τις αποστολές προς την Ένωση όταν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά
με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος αδειών FLEGT.
Η Ινδονησία θα καθορίσει σαφώς τις διαδικασίες έκδοσης εγγράφων V-Legal, τις οποίες θα κοινοποιήσει στους εξαγωγείς
και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέσω των οικείων αρχών αδειοδότησης (LV) και του δικτυακού τόπου του
Υπουργείου Δασοκομίας.
Το Υπουργείο Δασοκομίας συνέστησε τη μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες, η οποία τηρεί βάση δεδομένων με
αντίγραφα όλων των εγγράφων V-Legal και των εκθέσεων των LV που αφορούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Σε
περίπτωση έρευνας σχετικά με τη γνησιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα ενός εγγράφου V-Legal ή μιας άδειας
FLEGT, οι αρμόδιες αρχές της Ένωσης θα απευθύνονται στην εν λόγω μονάδα ενημέρωσης του Υπουργείου Δασοκομίας
για περαιτέρω διευκρινίσεις, η οποία θα επικοινωνεί με τον σχετικό LV. Η μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες θα
απαντά στις αρμόδιες αρχές μόλις λάβει τα απαραίτητα στοιχεία από τον LV.
Το έγγραφο V-Legal εκδίδεται στο σημείο δημιουργίας της αποστολής που προορίζεται για εξαγωγή, πριν από τη
μεταφορά της στο σημείο εξαγωγής. Η διαδικασία έχει ως εξής:
6.1.

Το έγγραφο V-Legal εκδίδεται για την αποστολή προϊόντων ξυλείας που προορίζονται για εξαγωγή από τον LV με τον
οποίο έχει συνάψει σύμβαση ο εξαγωγέας.
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Το εσωτερικό σύστημα ιχνηλασιμότητας του εξαγωγέα τεκμηριώνει τη νομιμότητα της ξυλείας για την οποία ζητείται
άδεια εξαγωγής. Το σύστημα αυτό καλύπτει τουλάχιστον όλους τους ελέγχους που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού,
από την αποστολή των πρώτων υλών (όπως τα κορμοτεμάχια ή τα ημι-κατεργασμένα προϊόντα) στο πριστήριο, στο
εσωτερικό του πριστηρίου και από το πριστήριο μέχρι το σημείο εξαγωγής.

6.2.1. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία πρώτης μεταποίησης, το σύστημα ιχνηλασιμότητας του εξαγωγέα καλύπτει τουλάχιστον τη
μεταφορά από τον δασόδρομο ή τον τόπο αποθήκευσης και όλα τα επόμενα στάδια μέχρι το σημείο εξαγωγής.
6.2.2. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία δεύτερης μεταποίησης, το σύστημα ιχνηλασιμότητας καλύπτει τουλάχιστον τη μεταφορά
από τη βιομηχανική μονάδα πρώτης μεταποίησης και όλα τα επόμενα στάδια μέχρι το σημείο εξαγωγής.
6.2.3. Το εσωτερικό σύστημα ιχνηλασιμότητας του εξαγωγέα περιλαμβάνει επίσης κάθε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας
εφοδιασμού, που αναφέρεται στα σημεία 6.2.1 και 6.2.2, εφόσον το διαχειρίζεται ο εξαγωγέας.
6.2.4. Εάν τη διαχείριση των προηγούμενων σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού, που αναφέρονται στα σημεία 6.2.1 και 6.2.2,
έχει αναλάβει άλλη νομική οντότητα και όχι ο εξαγωγέας, ο LV επαληθεύει ότι έχουν ελεγχθεί από τον(τους) προμη
θευτή(ές) του εξαγωγέα ή από τους προμηθευτές των προμηθευτών του και ότι στα έγγραφα μεταφοράς αναφέρεται αν η
ξυλεία προέρχεται ή όχι από υλοτόμιο που δεν διαθέτει πιστοποιητικό νομιμότητας.
6.2.5. Για να εκδοθεί έγγραφο V-Legal, πρέπει όλοι οι προμηθευτές της αλυσίδας εφοδιασμού του εξαγωγέα που εμπλέκονται
στην αποστολή να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό νομιμότητας ή ΒΔΔ και να αποδεικνύουν ότι, σε όλα τα στάδια της
αλυσίδας εφοδιασμού, η προμήθεια επαληθευμένης ως νόμιμης ξυλείας διαχωρίζεται από τις προμήθειες που δεν
συνοδεύονται από έγκυρο πιστοποιητικό νομιμότητας ή ΒΔΔ.
6.3.

Για να τους χορηγηθεί έγγραφο V-Legal, οι εταιρείες πρέπει να είναι καταχωρισμένοι εξαγωγείς (κάτοχοι πιστοποιητικού
ETPIK) που διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό νομιμότητας. Ο κάτοχος πιστοποιητικού ETPIK υποβάλλει αίτηση στον LV,
στην οποία επισυνάπτει τα εξής έγγραφα με τα οποία αποδεικνύει ότι οι πρώτες ύλες ξυλείας που περιέχουν τα προϊόντα
του προέρχονται μόνο από ελεγμένες νόμιμες πηγές:

6.3.1. συγκεφαλαίωση των εγγράφων μεταφοράς για το σύνολο της ξυλείας/των πρώτων υλών που παρέλαβε το εργοστάσιο
μετά τον τελευταίο έλεγχο (μέχρι δώδεκα μήνες) και
6.3.2. συνοπτικές εκθέσεις ισολογισμού σχετικά με την ξυλεία/τις πρώτες ύλες και τη μεταποιημένη ξυλεία από τον τελευταίο
έλεγχο και έπειτα (μέχρι δώδεκα μήνες).
6.4.

Στη συνέχεια, ο LV προβαίνει στα εξής στάδια επαλήθευσης:

6.4.1. διασταύρωση δεδομένων με βάση τη συνοπτική παρουσίαση των εγγράφων μεταφοράς και τις συνοπτικές εκθέσεις
ισολογισμού σχετικά με την ξυλεία/τις πρώτες ύλες και τη μεταποιημένη ξυλεία·
6.4.2. έλεγχο του(των) ποσοστού(ών) ανάκτησης για κάθε είδος προϊόντος με βάση την ανάλυση των συνοπτικών εκθέσεων
ισολογισμού σχετικά με την ξυλεία/τις πρώτες ύλες και τη μεταποιημένη ξυλεία·
6.4.3. όπου κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη μετά τη διασταύρωση των δεδομένων, προκειμένου
να διασφαλιστεί η συνέπεια με τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο έγγραφο V-Legal. Η εν λόγω επίσκεψη μπορεί να
συνίσταται σε δειγματοληπτικό έλεγχο της προς εξαγωγή αποστολής και επιθεώρηση της λειτουργίας και της τήρησης
αρχείων του εργοστασίου.
6.5.

Αποτέλεσμα της επαλήθευσης:

6.5.1. εάν ο κάτοχος του πιστοποιητικού ETPIK συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την αλυσίδα
εφοδιασμού, ο LV εκδίδει έγγραφο V-Legal σύμφωνα με το μορφότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα IV·
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6.5.2. ο κάτοχος του πιστοποιητικού ETPIK που πληροί τις ως άνω απαιτήσεις έχει το δικαίωμα να τοποθετεί σήμανση
συμμόρφωσης στα προϊόντα και/ή στη συσκευασία. Έχουν καταρτιστεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση
της σήμανσης συμμόρφωσης.
6.5.3. εάν ο κάτοχος του πιστοποιητικού ETPIK δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την
αλυσίδα εφοδιασμού, ο LV συντάσσει έκθεση μη συμμόρφωσης αντί να εκδώσει το έγγραφο V-Legal.
6.6.

Ο LV:

6.6.1. διαβιβάζει αντίγραφο του εγγράφου V-Legal ή της έκθεσης μη συμμόρφωσης στο Υπουργείο Δασοκομίας εντός εικοσι
τεσσάρων ωρών από τη λήψη της απόφασης·
6.6.2. υποβάλλει ανά τρίμηνο στο Υπουργείο Δασοκομίας περιεκτική έκθεση και δημόσια συνοπτική έκθεση στην οποία
αναφέρονται ο αριθμός των εκδοθέντων εγγράφων V-Legal, καθώς και ο αριθμός και το είδος των περιπτώσεων μη
συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν, και διαβιβάζει αντίγραφα των εκθέσεων αυτών στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης
(ΚΑΝ), στο Υπουργείο Εμπορίου και στο Υπουργείο Βιομηχανίας.
7.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το TLAS της Ινδονησίας περιλαμβάνει παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών (ανεξάρτητη παρακολούθηση) και
συνολική αξιολόγηση (ΣΑ). Σε αυτές προστέθηκε και η περιοδική αξιολόγηση (ΠΑ) προκειμένου να καταστεί το σύστημα
αποτελεσματικότερο για την ΕΣΕΣ με αντικείμενο το FLEGT.
Η ανεξάρτητη παρακολούθηση (ΑΠ) πραγματοποιείται από την κοινωνία των πολιτών με στόχο την εκτίμηση της
συμμόρφωσης των φορέων εκμετάλλευσης, των LP και των LV με τις απαιτήσεις του ινδονησιακού TLAS, συμπεριλαμ
βανομένων των προτύπων και των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις διαπιστεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος
«κοινωνία των πολιτών» αναφέρεται σε νομικές οντότητες της Ινδονησίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ του δασικού
τομέα, κοινότητες που ζουν στα δάση και γύρω από αυτά και μεμονωμένους πολίτες της χώρας.
Η ΣΑ διενεργείται από ομάδα στην οποία συμμετέχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι εξετάζουν το ινδονησιακό ΤLAS,
εντοπίζουν κενά και προσδιορίζουν τις δυνατότητες βελτίωσης σύμφωνα με την εντολή του Υπουργείου Δασοκομίας.
Στόχος της ΠΑ είναι η παροχή ανεξάρτητης διασφάλισης της λειτουργίας του ινδονησιακού TLAS σύμφωνα με τις
περιγραφές, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία των αδειών FLEGT που εκδίδονται. Στο πλαίσιο της ΠΑ
αξιοποιούνται οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις της ΑΠ και της ΣΑ. Οι όροι εντολής για την ΠΑ παρατίθενται στο
παράρτημα VI.
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Προσάρτημα
ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

1.1. Υλοτόμιο
α) Κύριες δραστηριότητες:
— Απογραφή ξυλείας (καταμέτρηση δένδρων) από τον κάτοχο της άδειας
— Σύνταξη έκθεσης απογραφής ξυλείας από τον κάτοχο της άδειας
— Έλεγχος και έγκριση της έκθεσης απογραφής ξυλείας από τον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας
— Υποβολή προτεινόμενου ετησίου προγράμματος εργασιών από τον κάτοχο της άδειας
— Έγκριση του ετησίου προγράμματος εργασιών από τον υπάλληλο της επαρχιακής δασικής υπηρεσίας
— Εργασίες υλοτομίας από τον κάτοχο της άδειας, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης των κορμοτεμαχίων μέχρι
τον δασόδρομο.
β) Διαδικασίες:
— Η απογραφή ξυλείας (καταμέτρηση δένδρων) γίνεται από τον κάτοχο της άδειας με τη χρήση ετικετών. Οι ετικέτες
αυτές αποτελούνται από τρία αποσπώμενα τμήματα, που στερεώνονται στο πρέμνο, στα υλοτομηθέντα κορμοτεμάχια
και στην έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης. Κάθε τμήμα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την
ιχνηλασιμότητα της ξυλείας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού του δένδρου και της θέσης του.
— Ο κάτοχος της άδειας συντάσσει έκθεση απογραφής ξυλείας, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό,
τον εκτιμώμενο όγκο, την προσημείωση των ειδών και τη θέση των δένδρων που πρόκειται να υλοτομηθούν, και
σύνοψη αυτής χρησιμοποιώντας τα επίσημα έντυπα του Υπουργείου Δασοκομίας.
— Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει την έκθεση απογραφής ξυλείας στον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής
υπηρεσίας. Ο υπάλληλος προβαίνει σε δειγματοληπτική επαλήθευση, τόσο επιτόπια όσο και βάσει εγγράφων, της
έκθεσης απογραφής ξυλείας και εγκρίνει την έκθεση εφόσον δεν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα.
— Η έκθεση απογραφής ξυλείας αποτελεί τη βάση για το προτεινόμενο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, το οποίο
καταρτίζεται από τον κάτοχο της άδειας και υποβάλλεται στον υπάλληλο της επαρχιακής δασικής υπηρεσίας
προς εξέταση και έγκριση. Ο υπάλληλος εξετάζει και διασταυρώνει τα στοιχεία του προτεινόμενου ετήσιου προ
γράμματος εργασιών με την εγκριθείσα έκθεση απογραφής ξυλείας και, εφόσον δεν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα,
εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών.
— Μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασιών από τον υπάλληλο, επιτρέπεται στον κάτοχο της άδειας να
ξεκινήσει τις εργασίες υλοτομίας.
— Κατά τη διάρκεια των εργασιών υλοτομίας χρησιμοποιούνται ετικέτες που διασφαλίζουν ότι τα κορμοτεμάχια
προέρχονται από εγκεκριμένο υλοτόμιο, σύμφωνα με τα παραπάνω.
1.2. Δασόδρομος
α) Κύριες δραστηριότητες:
— Όπου κρίνεται απαραίτητο, εγκάρσια τομή των κορμοτεμαχίων από τον κάτοχο της άδειας και σήμανσή τους για να
διασφαλιστεί η συνέπεια με την έκθεση παραγωγής κορμοτεμαχίων.
— Κυβισμός (μέτρηση) και ταξινόμηση των κορμοτεμαχίων από τον κάτοχο της άδειας.
— Κατάρτιση καταλόγου κορμοτεμαχίων από τον κάτοχο της άδειας.
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— Υποβολή προτεινόμενης έκθεσης παραγωγής κορμοτεμαχίων από τον κάτοχο της άδειας.
— Έγκριση της έκθεσης παραγωγής κορμοτεμαχίων από τον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας.
β) Διαδικασίες:
— Ο κάτοχος της άδειας προβαίνει σε σήμανση όλων των κορμοτεμαχίων που έχουν υποβληθεί σε εγκάρσια τομή.
— Η μόνιμη σήμανση των κορμοτεμαχίων με φυσικά μέσα περιλαμβάνει τον αρχικό αριθμό ταυτότητας του δένδρου
και άλλα σήματα που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση του κορμοτεμαχίου με το εγκεκριμένο υλοτόμιο.
— Ο κάτοχος της άδειας προβαίνει σε κυβισμό και ταξινόμηση όλων των κορμοτεμαχίων και καταγράφει τα σχετικά
στοιχεία σε κατάλογο κορμοτεμαχίων χρησιμοποιώντας επίσημο έντυπο του Υπουργείου Δασοκομίας.
— Με βάση τον κατάλογο των κορμοτεμαχίων, ο κάτοχος της άδειας καταρτίζει περιοδική έκθεση παραγωγής κορ
μοτεμαχίων και συνοπτική έκθεση χρησιμοποιώντας τα επίσημα έντυπα του Υπουργείου Δασοκομίας.
— Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής υπηρε
σίας προς έγκριση την έκθεση παραγωγής κορμοτεμαχίων και σύνοψη αυτής.
— Ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των εκθέσεων με φυσικά
μέσα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού συνοψίζεται σε κατάλογο ελέγχου κορμοτεμαχίων, για την κατάρτιση του
οποίου χρησιμοποιείται επίσημο έντυπο του Υπουργείου Δασοκομίας.
— Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου με φυσικά μέσα είναι ικανοποιητικό, ο υπάλληλος εγκρίνει την έκθεση
παραγωγής κορμοτεμαχίων.
— Μετά τον έλεγχό τους από τον υπάλληλο, τα κορμοτεμάχια πρέπει να στοιβάζονται χωριστά από τα μη ελεγμένα.
— Η έκθεση παραγωγής κορμοτεμαχίων χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καταβλητέας εισφοράς για τους
δασικούς πόρους και το ταμείο αναδάσωσης (κατά περίπτωση).
γ) Διασταύρωση δεδομένων:
Για παραχωρήσεις φυσικών δασών:
Ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας αντιπαραβάλλει τον αριθμό των κορμοτεμαχίων, τις ετικέτες και τον
συνολικό όγκο των κορμοτεμαχίων που έχουν αποληφθεί και δηλωθεί στην έκθεση παραγωγής κορμοτεμαχίων με την
ποσόστωση που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών.
Για παραχωρήσεις δασικών φυτειών:
Ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας αντιπαραβάλλει τον συνολικό όγκο των κορμοτεμαχίων που έχουν
αποληφθεί και δηλωθεί στην έκθεση παραγωγής κορμοτεμαχίων με την ποσόστωση που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του
ετήσιου προγράμματος εργασιών.
1.3. Τόπος αποθήκευσης κορμοτεμαχίων
Τα κορμοτεμάχια μεταφέρονται από τον δασόδρομο σε τόπους αποθήκευσης. Στη συνέχεια, μεταφέρονται είτε απευθείας σε
πριστήριο είτε σε ενδιάμεσο τόπο αποθήκευσης.
α) Κύριες δραστηριότητες:
— Κατάρτιση καταλόγου κορμοτεμαχίων από τον κάτοχο της άδειας
— Τιμολόγηση από τον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας και καταβολή από τον κάτοχο της άδειας της
σχετικής εισφοράς για τους δασικούς πόρους και το ταμείο αναδάσωσης. Με βάση τον κατάλογο των κορμοτεμα
χίων, ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας διενεργεί επιτόπια επιθεώρηση.
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— Εφόσον το αποτέλεσμα της επιτόπιας επιθεώρησης ελέγχου είναι ικανοποιητικό, ο υπάλληλος εκδίδει έγγραφο
μεταφοράς κορμοτεμαχίων, στο οποίο επισυνάπτεται ο κατάλογος κορμοτεμαχίων.
— Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια από τον κάτοχο της άδειας.
β) Διαδικασίες:
— Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση καταβολής των σχετικών τελών στον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής
υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένος με τη χρέωση, με βάση τον κατάλογο κορμοτεμαχίων που επισυνάπτεται στην
αίτηση.
— Με βάση την προαναφερθείσα αίτηση, ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας εκδίδει το(τα) σχετικό(ά)
τιμολόγιο(α) προς εξόφληση από τον κάτοχο της άδειας.
— Ο κάτοχος της άδειας καταβάλλει το ποσό που αναφέρεται στο(στα) τιμολόγιο(α) για τους δασικούς πόρους και/ή
το ταμείο αναδάσωσης και ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας εκδίδει απόδειξη ή αποδείξεις
πληρωμής.
— Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς κορμοτεμαχίων, στην οποία επισυνάπτει την
απόδειξη πληρωμής, τον κατάλογο κορμοτεμαχίων και την έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια.
— Ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας διενεργεί διοικητικό και φυσικό έλεγχο των κορμοτεμαχίων που
πρόκειται να μεταφερθούν και συντάσσει έκθεση επαλήθευσης.
— Εφόσον το αποτέλεσμα του προαναφερθέντος ελέγχου είναι ικανοποιητικό, ο υπάλληλος εκδίδει τα έγγραφα
μεταφοράς κορμοτεμαχίων.
— Ο κάτοχος της άδειας συντάσσει/επικαιροποιεί την έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια, ώστε να
αναφέρεται η ποσότητα των εισερχόμενων, αποθηκευόμενων και εξερχόμενων κορμοτεμαχίων στον τόπο αποθήκευ
σης.
γ) Διασταύρωση δεδομένων:
Ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας ελέγχει την έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια
συγκρίνοντας τις ποσότητες των εισερχόμενων, εξερχόμενων και αποθηκευόμενων στον τόπο αποθήκευσης κορμοτεμα
χίων, με βάση τις εκθέσεις παραγωγής κορμοτεμαχίων και τα σχετικά έγγραφα μεταφοράς κορμοτεμαχίων.
1.4. Ενδιάμεσος τόπος αποθήκευσης
Στην περίπτωση που τα κορμοτεμάχια δεν μεταφέρονται από τις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση
απευθείας στην κορμοπλατεία, χρησιμοποιούνται ενδιάμεσοι τόποι αποθήκευσης. Ενδιάμεσοι τόποι αποθήκευσης χρησιμο
ποιούνται ιδίως σε περίπτωση μεταφοράς κορμοτεμαχίων μεταξύ νήσων ή μεταβολής του τρόπου μεταφοράς.
Η άδεια διατήρησης ενδιάμεσου τόπου αποθήκευσης χορηγείται από τον υπάλληλο της δασικής υπηρεσίας κατόπιν
πρότασης που υποβάλλει ο κάτοχος της άδειας. Η άδεια διατήρησης ενδιάμεσου τόπου αποθήκευσης ισχύει για πέντε
έτη, αλλά η ισχύς της μπορεί να παραταθεί κατόπιν εξέτασης και έγκρισης από τον υπάλληλο της δασικής υπηρεσίας.
α) Κύριες δραστηριότητες:
— Παύση ισχύος του εγγράφου μεταφοράς κορμοτεμαχίων από υπάλληλο
— Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια από τον κάτοχο της άδειας.
— Κατάρτιση καταλόγου κορμοτεμαχίων από τον κάτοχο της άδειας.
— Ο κάτοχος της άδειας συμπληρώνει το έγγραφο μεταφοράς κορμοτεμαχίων σύμφωνα με το μορφότυπο που παρέχει
το Υπουργείο Δασοκομίας.
β) Διαδικασίες
— Ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας επαληθεύει με φυσικά μέσα τον αριθμό, το είδος και τις
διαστάσεις των εισερχόμενων κορμοτεμαχίων μέσω καταμέτρησης (απογραφή) ή δειγματοληπτικού ελέγχου, εάν ο
αριθμός των κορμοτεμαχίων υπερβαίνει τα 100·
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— Εφόσον το αποτέλεσμα της επαλήθευσης είναι ικανοποιητικό, ο υπάλληλος παύει την ισχύ του εγγράφου μεταφοράς
κορμοτεμαχίων για τα εισερχόμενα κορμοτεμάχια.
— Ο κάτοχος της άδειας συντάσσει έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια ως μέσο ελέγχου των εισερχό
μενων στον ενδιάμεσο τόπο αποθήκευσης και των εξερχόμενων από αυτόν κορμοτεμαχίων.
— Για τα εξερχόμενα κορμοτεμάχια, ο κάτοχος της άδειας καταρτίζει κατάλογο κορμοτεμαχίων, ο οποίος συνδέεται με
τα προηγούμενα έγγραφα μεταφοράς κορμοτεμαχίων.
— Το έγγραφο μεταφοράς κορμοτεμαχίων για τη μετακίνηση των κορμοτεμαχίων από τον ενδιάμεσο τόπο αποθήκευσης
συμπληρώνεται από τον κάτοχο της άδειας.
γ) Διασταύρωση δεδομένων:
Ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας ελέγχει την συμφωνία μεταξύ των κορμοτεμαχίων που μεταφέρ
θηκαν από τον τόπο αποθήκευσης και των κορμοτεμαχίων που εισήλθαν στον ενδιάμεσο τόπο αποθήκευσης.
Ο κάτοχος της άδειας επικαιροποιεί την έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια, όπου καταγράφονται οι
ποσότητες των εισερχόμενων, εξερχόμενων και αποθηκευόμενων στον ενδιάμεσο τόπο αποθήκευσης κορμοτεμαχίων,
βασιζόμενος στα σχετικά έγγραφα μεταφοράς κορμοτεμαχίων.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΣΗ/ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Οι εργασίες συγκομιδής ξυλείας σε ιδιωτικά δάση/εκτάσεις ρυθμίζονται από τον κανονισμό P.30/Menhut-II/2012 του
Υπουργού Δασοκομίας (εφεξής «ο κανονισμός»).
Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών/εκτάσεων δεν υποχρεούνται από το νόμο να τοποθετούν σήματα ταυτοποίησης στα δένδρα που
προορίζονται για υλοτόμηση ούτε στα κορμοτεμάχια. Γενικά, δεν χρησιμοποιούνται τόποι αποθήκευσης και ενδιάμεσοι
τόποι αποθήκευσης για την ξυλεία που προέρχεται από ιδιωτικά δάση/εκτάσεις.
Οι ελεγκτικές διαδικασίες για την ξυλεία αυτή διαφέρουν ανάλογα με το αν τα κορμοτεμάχια προέρχονται από δένδρα που
υπήρχαν στο συγκεκριμένο χώρο κατά την απόκτηση του τίτλου έγγειας ιδιοκτησίας ή από δένδρα που φυτεύτηκαν μετά
την απόκτηση του τίτλου. Εξαρτώνται, επίσης, από το είδος των δένδρων που υλοτομούνται. Η καταβολή της εισφοράς για
τους δασικούς πόρους και το ταμείο αναδάσωσης ισχύει για τα κορμοτεμάχια από δένδρα που υπήρχαν ήδη στον
συγκεκριμένο χώρο κατά την απόκτηση του τίτλου έγγειας ιδιοκτησίας, αλλά όχι για εκείνα που προέρχονται από δένδρα
που φυτεύτηκαν μετά τη χορήγηση του τίτλου.
Προκειμένου για κορμοτεμάχια από δένδρα που φυτεύτηκαν μετά τη χορήγηση του τίτλου έγγειας ιδιοκτησίας, υπάρχουν
δύο πιθανές περιπτώσεις:
— για τα είδη που παρατίθενται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού, ο ιδιοκτήτης εκδίδει τιμολόγιο, το οποίο
χρησιμεύει ως έγγραφο μεταφοράς·
— για τα υπόλοιπα είδη, ο επικεφαλής του χωριού ή ο διορισμένος υπάλληλος εκδίδει το έγγραφο μεταφοράς.
Στην περίπτωση των κορμοτεμαχίων που προέρχονται από δένδρα που υπήρχαν στον χώρο πριν από τη χορήγηση του
τίτλου έγγειας ιδιοκτησίας, το έγγραφο μεταφοράς εκδίδεται από τον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας.
Υλοτόμιο/δασόδρομος
α) Κύριες δραστηριότητες:
— Αναγνώριση του δικαιώματος ιδιοκτησίας
— Όπου κρίνεται απαραίτητο, εγκάρσια τομή
— Κυβισμός (μέτρηση)
— Κατάρτιση καταλόγου κορμοτεμαχίων
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— Τιμολόγηση από την περιφερειακή δασική υπηρεσία και καταβολή από τον ιδιοκτήτη του τιμολογηθέντος ποσού
εισφοράς για τους δασικούς πόρους και το ταμείο αναδάσωσης.
— Έκδοση ή σύνταξη του εγγράφου μεταφοράς.
β) Διαδικασίες:
— Ο ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους/έκτασης ζητεί την αναγνώριση του δικαιώματος ιδιοκτησίας του.
— Μετά την αναγνώριση του δικαιώματος ιδιοκτησίας επί του δάσος/της έκτασης, ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε μέτρηση
των κορμοτεμαχίων και καταρτίζει κατάλογο κορμοτεμαχίων.
Στην περίπτωση των κορμοτεμαχίων που προέρχονται από δένδρα που υπήρχαν στην έκταση πριν από τη χορήγηση του
τίτλου έγγειας ιδιοκτησίας:
— ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας κατάλογο των κορμοτεμαχίων και
αίτηση καταβολής της εισφοράς για τους δασικούς πόρους και το ταμείο αναδάσωσης·
— ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο των κορμοτεμαχίων, τόσο επιτόπιο όσο και βάσει εγγράφων (διαστάσεις, προσ
διορισμός είδους και αριθμός)·
— εφόσον το αποτέλεσμα των προαναφερθέντων ελέγχων είναι ικανοποιητικό, ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής
υπηρεσίας εκδίδει προς εξόφληση από τον ιδιοκτήτη τιμολόγιο εισφοράς για τους δασικούς πόρους και το ταμείο
αναδάσωσης·
— Ο ιδιοκτήτης της έκτασης υποβάλλει την απόδειξη πληρωμής της εισφοράς για τους δασικούς πόρους και το ταμείο
αναδάσωσης στον επικεφαλής του χωριού, μαζί με αίτηση για την έκδοση εγγράφου μεταφοράς κορμοτεμαχίων·
— ο επικεφαλής του χωριού προβαίνει σε έλεγχο των κορμοτεμαχίων, τόσο επιτόπιο όσο και βάσει εγγράφων (δια
στάσεις, προσδιορισμός είδους και αριθμός)·
— με βάση τα ανωτέρω, ο επικεφαλής του χωριού εκδίδει το έγγραφο μεταφοράς κορμοτεμαχίων.
Στην περίπτωση των κορμοτεμαχίων από δένδρα που φυτεύτηκαν μετά τη χορήγηση του τίτλου έγγειας ιδιοκτησίας,
ισχύουν τα εξής:
Είδη που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού:
— Ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε σήμανση των κορμοτεμαχίων και προσδιορισμό των ειδών.
— Ο ιδιοκτήτης καταρτίζει κατάλογο των κορμοτεμαχίων.
— Με βάση τα ανωτέρω, ο ιδιοκτήτης καταρτίζει τιμολόγιο σύμφωνα με το μορφότυπο του Υπουργείου Δασοκομίας,
το οποίο χρησιμεύει και ως έγγραφο μεταφοράς.
Λοιπά είδη που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού:
— Ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε σήμανση των κορμοτεμαχίων και προσδιορισμό των ειδών.
— Ο ιδιοκτήτης καταρτίζει κατάλογο των κορμοτεμαχίων.
— Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει τον κατάλογο των κορμοτεμαχίων και αίτηση για την έκδοση εγγράφου μεταφοράς
κορμοτεμαχίων στον επικεφαλής του χωριού ή στον διορισμένο υπάλληλο.
— Ο επικεφαλής του χωριού ή ο διορισμένος υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο των κορμοτεμαχίων, τόσο επιτόπιο όσο
και βάσει εγγράφων (προσδιορισμός είδους, αριθμός, τοποθεσία υλοτόμησης).
— Με βάση τα ανωτέρω, ο επικεφαλής του χωριού ή ο διορισμένος υπάλληλος εκδίδει το έγγραφο μεταφοράς
κορμοτεμαχίων σύμφωνα με το μορφότυπο του Υπουργείου Δασοκομίας.
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γ) Διασταύρωση δεδομένων:
Ο επικεφαλής του χωριού ή ο διορισμένος υπάλληλος ή ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας συγκρίνει
τον όγκο των συγκομισθέντων κορμοτεμαχίων με τα στοιχεία του καταλόγου κορμοτεμαχίων.
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ.

3.1. Βιομηχανία πρώτης/ενοποιημένης μεταποίησης
α) Κύριες δραστηριότητες:
— Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια από το πριστήριο
— Έλεγχος των κορμοτεμαχίων με φυσικά μέσα από τον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας
— Παύση ισχύος του εγγράφου μεταφοράς κορμοτεμαχίων από υπάλληλο
— Κατάρτιση δελτίου καταγραφής πρώτων υλών και προϊόντων από το πριστήριο
— Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού σχετικά με τη μεταποιημένη ξυλεία από το πριστήριο
— Το πριστήριο συμπληρώνει το έγγραφο μεταφοράς προϊόντων ξυλείας σύμφωνα με το μορφότυπο που παρέχει το
Υπουργείο Δασοκομίας.
— Σύνταξη έκθεσης πωλήσεων από το πριστήριο.
β) Διαδικασίες:
— Το πριστήριο συντάσσει έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια ως μέσο καταγραφής των εισερχόμενων
στην εγκατάσταση κορμών και των εξερχόμενων από αυτήν.
— Το πριστήριο διαβιβάζει στον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας αντίγραφα των εγγράφων μεταφοράς
κορμοτεμαχίων για κάθε παρτίδα κορμοτεμαχίων που παραλαμβάνει.
— Ο αρμόδιος υπάλληλος επαληθεύει τα στοιχεία των εκθέσεων συγκρίνοντάς τα με τα προϊόντα. Η επαλήθευση αυτή
μπορεί να είναι δειγματοληπτική, εάν τα τεμάχια υπερβαίνουν τα 100.
— Εφόσον το αποτέλεσμα της επαλήθευσης είναι ικανοποιητικό, ο υπάλληλος παύει την ισχύ των εγγράφων μεταφοράς
κορμοτεμαχίων.
— Ο υπάλληλος αρχειοθετεί τα αντίγραφα των εγγράφων μεταφοράς κορμοτεμαχίων και καταρτίζει συγκεφαλαιωτικό
κατάλογο των εγγράφων αυτών σύμφωνα με το μορφότυπο του Υπουργείου Δασοκομίας.
— Τα αντίγραφα των εγγράφων μεταφοράς κορμοτεμαχίων των οποίων η ισχύς έχει παυθεί από υπάλληλο παραδίδονται
στην εταιρεία προς αρχειοθέτηση.
— Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλεται στην επαρχιακή δασική υπηρεσία συγκεφαλαίωση των εγγράφων μεταφοράς
κορμοτεμαχίων.
— Το πριστήριο καταρτίζει δελτία καταγραφής πρώτων υλών και προϊόντων ανά γραμμή παραγωγής για να είναι
δυνατός ο έλεγχος των εισροών κορμοτεμαχίων και των εκροών προϊόντων ξυλείας και ο υπολογισμός του ποσοστού
ανάκτησης.
— Το πριστήριο συντάσσει έκθεση ισολογισμού σχετικά με τη μεταποιημένη ξυλεία για να δηλώνει τις ροές των
προϊόντων ξυλείας εντός και εκτός του πριστηρίου, καθώς και τα αποθέματα.
— Η εταιρεία ή το πριστήριο υποβάλλει τακτικά έκθεση πωλήσεων στην περιφερειακή δασική υπηρεσία.
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γ) Διασταύρωση δεδομένων:
Η εταιρεία ελέγχει την έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα κορμοτεμάχια συγκρίνοντας τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και
αποθηκευόμενα κορμοτεμάχια με τα στοιχεία των εγγράφων μεταφοράς κορμοτεμαχίων.
Το δελτίο καταγραφής παραγωγής χρησιμοποιείται για τον έλεγχο συμφωνίας του εισερχόμενου στις γραμμές παρα
γωγής όγκου και του εξερχόμενου από αυτές και το ποσοστό ανάκτησης συγκρίνεται με το δημοσιευμένο μέσο
ποσοστό.
Η εταιρεία ελέγχει την έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα μεταποιημένα προϊόντα συγκρίνοντας τα εισερχόμενα,
εξερχόμενα και αποθηκευόμενα προϊόντα με τα στοιχεία των εγγράφων μεταφοράς κορμοτεμαχίων.
Ο υπάλληλος της περιφερειακής δασικής υπηρεσίας ελέγχει τη διασταύρωση στοιχείων που πραγματοποίησε η εταιρεία.
3.2. Βιομηχανία δεύτερης μεταποίησης
α) Κύριες δραστηριότητες:
— Σύνταξη εκθέσεων ισολογισμού σχετικά με τη μεταποιημένη ξυλεία (ημι-κατεργασμένα προϊόντα) και σχετικά με τα
μεταποιημένα προϊόντα από το εργοστάσιο.
— Έκδοση τιμολογίων από το εργοστάσιο, τα οποία χρησιμεύουν και ως έγγραφα μεταφοράς προϊόντων μεταποιημένης
ξυλείας.
— Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού σχετικά με τη μεταποιημένη ξυλεία από το εργοστάσιο.
— Σύνταξη έκθεσης πωλήσεων από την εταιρεία ή το εργοστάσιο.
β) Διαδικασίες:
— Το εργοστάσιο αρχειοθετεί τα έγγραφα μεταφοράς μεταποιημένης ξυλείας (για τα εισερχόμενα υλικά) και καταρτίζει
συνοπτική παρουσίαση των εγγράφων αυτών, την οποία υποβάλλει στον υπάλληλο της περιφερειακής δασικής
υπηρεσίας.
— Το εργοστάσιο χρησιμοποιεί τα δελτία καταγραφής μεταποιημένης ξυλείας και μεταποιημένων προϊόντων για να
δηλώσει τις εισροές υλικών στο εργοστάσιο και τις εκροές προϊόντων και για να υπολογίσει το ποσοστό ανάκτησης
πρώτων υλών.
— Το εργοστάσιο συντάσσει έκθεση ισολογισμού σχετικά με τη μεταποιημένη ξυλεία ως μέσο για τον έλεγχο των
εισροών υλικών στην εγκατάσταση, των εκροών προϊόντων και των διατηρούμενων αποθεμάτων. Η εταιρεία ή το
εργοστάσιο εκδίδει τιμολόγια για τα μεταποιημένα προϊόντα, που χρησιμεύουν και ως έγγραφα μεταφοράς, και
αρχειοθετεί αντίγραφα αυτών. Σε κάθε τιμολόγιο επισυνάπτεται κατάλογος προϊόντων ξυλείας.
— Η εταιρεία ή το εργοστάσιο διαβιβάζει τις εκθέσεις πωλήσεων στην περιφερειακή δασική υπηρεσία.
γ) Διασταύρωση δεδομένων:
Το εργοστάσιο ελέγχει την έκθεση ισολογισμού μεταποιημένης ξυλείας συγκρίνοντας τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και
αποθηκευόμενα υλικά με βάση τα έγγραφα μεταφοράς μεταποιημένης ξυλείας και το δελτίο καταγραφής μεταποιημένης
ξυλείας.
Το δελτίο καταγραφής παραγωγής χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του εισερχόμενου στις γραμμές παραγωγής όγκου και
του εξερχόμενου από αυτές, ενώ εκτιμάται και το ποσοστό ανάκτησης.
Η εταιρεία ελέγχει την έκθεση ισολογισμού σχετικά με τα μεταποιημένα προϊόντα συγκρίνοντας τα εισερχόμενα,
εξερχόμενα και αποθηκευόμενα προϊόντα με βάση τα τιμολόγια.
Οι παραπάνω διαδικασίες υπόκεινται σε ελέγχους δυνάμει του κανονισμού P.8/VI-BPPHH/2011 του Γενικού Διευθυντή
Δασικής Εκμετάλλευσης.
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Οι διαδικασίες και η διασταύρωση των δεδομένων για τις εξαγωγές ξυλείας που προέρχεται από κρατικά δάση και ξυλείας
που προέρχεται από ιδιωτικά δάση/εκτάσεις είναι πανομοιότυπες.
α) Κύριες δραστηριότητες:
— Το Υπουργείο Εμπορίου χορηγεί στον εξαγωγέα πιστοποιητικό καταχωρισμένου εξαγωγέα βιομηχανικών δασικών
προϊόντων (ETPIK).
— Ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτηση για την έκδοση εγγράφου V-Legal/άδειας FLEGT για κάθε αποστολή που προο
ρίζεται για εξαγωγή.
— Ο LV ελέγχει αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και εκδίδει το έγγραφο V-Legal/άδεια FLEGT.
— Ο εξαγωγέας καταρτίζει διασάφηση εξαγωγής, η οποία υποβάλλεται στο τελωνείο.
— Το τελωνείο εκδίδει έγγραφο έγκρισης της εξαγωγής για τον εκτελωνισμό.
β) Διαδικασίες:
— Ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτηση έκδοσης εγγράφου V-Legal/άδειας FLEGT στον LV.
— Ο LV εκδίδει το έγγραφο V-Legal/την άδεια FLEGT μετά από επαλήθευση, τόσο επιτόπια όσο και βάσει εγγράφων,
για να διασφαλίσει ότι η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας προέρχονται από νόμιμες πηγές και, ως εκ τούτου, η
παραγωγή τους είναι σύμφωνη με τον ορισμό της νομιμότητας, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.
— Ο εξαγωγέας υποβάλλει στο τελωνείο προς έγκριση τη διασάφηση εξαγωγής, στην οποία επισυνάπτει το τιμολόγιο,
τον κατάλογο συσκευασιών, την απόδειξη καταβολής εξαγωγικού δασμού/Bukti Setor Bea Keluar (εφόσον υπάρχει
σχετική ρύθμιση), το πιστοποιητικό ETPIK, το έγγραφο V-Legal/την άδεια FLEGT, την άδεια εξαγωγής/Surat
Persetujuan Ekspor (εφόσον υπάρχει σχετική ρύθμιση), την έκθεση του επιθεωρητή (εφόσον υπάρχει σχετική
ρύθμιση) και το έγγραφο CITES (κατά περίπτωση).
— Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου της διασάφησης εξαγωγής είναι ικανοποιητικό, το τελωνείο εκδίδει έγγραφο
έγκρισης της εξαγωγής/Nota Pelayanan Ekspor.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.

ΣΤΟΧΟΣ

Πρόκειται για ανεξάρτητη αξιολόγηση που διενεργείται από ανεξάρτητο τρίτο, που ονομάζεται αξιολογητής. Στόχος της
περιοδικής αξιολόγησης (ΠΑ) είναι η παροχή διασφάλισης για τη λειτουργία του TLAS σύμφωνα με τις περιγραφές,
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία των αδειών FLEGT που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.
2.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ΠΑ καλύπτει τα εξής:
1. τη λειτουργία των ελεγκτικών μέτρων από το σημείο παραγωγής στο δάσος μέχρι το σημείο εξαγωγής των προϊόντων
ξυλείας·
2. τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων και ιχνηλασιμότητας της ξυλείας που υποστηρίζουν το TLAS, την έκδοση αδειών
FLEGT, καθώς και τα στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, την αδειοδότηση και το εμπόριο που αφορούν την
παρούσα συμφωνία.
3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα αποτελέσματα της ΠΑ περιλαμβάνεται η σύνταξη τακτικών εκθέσεων σχετικά με τις διαπιστώσεις της αξιολόγησης και η
διατύπωση συστάσεων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να καλυφθούν τα κενά και να αντιμετωπιστούν οι
αδυναμίες του συστήματος που εντοπίζονται κατά την αξιολόγηση.
4.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηριότητες ΠΑ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
α) ελέγχους συμμόρφωσης όλων των φορέων που αναλαμβάνουν ελεγκτικά καθήκοντα στα πλαίσια των διατάξεων
του TLAS·
β) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων της αλυσίδας εφοδιασμού από το σημείο παραγωγής στο δάσος
μέχρι το σημείο εξαγωγής από την Ινδονησία·
γ) αξιολόγηση της καταλληλότητας των συστημάτων διαχείρισης δεδομένων και ιχνηλασιμότητας της ξυλείας που υπο
στηρίζουν το TLAS, καθώς επίσης και της έκδοσης αδειών FLEGT·
δ) εντοπισμό και καταγραφή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και αστοχιών του συστήματος και καθορισμό των απαραί
τητων διορθωτικών μέτρων·
ε) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των προηγουμένως προσδιορισθέντων και υποδειχθέντων διορ
θωτικών μέτρων και
στ) υποβολή εκθέσεων για τις διαπιστώσεις στην κοινή επιτροπή εφαρμογής (ΚΕΕ).
5.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5.1. Ο αξιολογητής χρησιμοποιεί τεκμηριωμένη και βασιζόμενη σε αποδεικτικά στοιχεία μεθοδολογία που πληροί τις απαιτήσεις
του προτύπου ISO/IEC 19011 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει κατάλληλους ελέγχους
των σχετικών δικαιολογητικών, των επιχειρησιακών διαδικασιών και των εκθέσεων πεπραγμένων των οργανισμών που είναι
επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του TLAS, τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και αστοχιών του συστήματος
και τα αιτήματα λήψης των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.
5.2. Ενδεικτικά, ο αξιολογητής:
α) εξετάζει τη διαδικασία διαπίστευσης των ανεξάρτητων φορέων εκτίμησης και επαλήθευσης (LP και LV)·
β) εξετάζει την πληρότητα και τη συνοχή των τεκμηριωμένων διαδικασιών όλων των φορέων που εμπλέκονται στους
ελέγχους εφαρμογής του TLAS·
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γ) εξετάζει την εφαρμογή των τεκμηριωμένων διαδικασιών και τα τηρούμενα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών
εργασίας, κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε υπηρεσίες, δασικές ζώνες υλοτομίας, τόπους/δεξαμενές αποθήκευσης,
δασαρχεία, πριστήρια και σημεία εξαγωγής και εισαγωγής·
δ) εξετάζει τα στοιχεία που συλλέγουν οι ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές επιβολήςτου νόμου, οι LP και LV και άλλοι
φορείς που προσδιορίζονται στο TLAS με στόχο την επαλήθευση της συμμόρφωσης·
ε) εξετάζει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων από φορείς του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι εμπλέκονται στην εφαρμογή
του TLAS·
στ) αξιολογεί τη διαθεσιμότητα των δημόσιων πληροφοριών που καθορίζονται στο παράρτημα IX, συμπεριλαμβανομένης
της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών δημοσιοποίησης πληροφοριών·
ζ) αξιοποιεί τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις των εκθέσεων ανεξάρτητης παρακολούθησης και συνολικής αξιολόγησης,
καθώς και των εκθέσεων του ανεξάρτητου παρακολουθητή της αγοράς·
η) συγκεντρώνει τις απόψεις των ενδιαφερομένων και αξιοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει από ενδιαφερόμενους που
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή του TLAS και
θ) εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους δειγματοληψίας και δειγματοληπτικού ελέγχου για να αξιολογήσει το έργο των
ρυθμιστικών φορέων στον δασικό τομέα, των LP και LV, των βιομηχανιών και άλλων σχετικών φορέων σε κάθε επίπεδο
δασικής δραστηριότητας, ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταποίησης ξυλείας και αδειοδότησης των εξαγωγών,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διασταύρωσης με τα στοιχεία για τις εισαγωγές ξυλείας από την Ινδονησία που
παρέχει η Ένωση.
6.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

Ο αξιολογητής είναι ικανό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρίτο μέρος που συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις:
α) αποδεικνύει τα προσόντα και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προτύπων ISO/IEC Guide 65 και
ISO/IEC 17021 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης σχετικά με
το δασικό τομέα και τις αλυσίδες εφοδιασμού δασικών προϊόντων·
β) δεν εμπλέκεται άμεσα στη δασική διαχείριση, τη μεταποίηση ή την εμπορία της ξυλείας ή τον έλεγχο του δασοκομικού
τομέα, ούτε στην Ινδονησία ούτε στην Ένωση·
γ) διατηρεί την ανεξαρτησία του από όλες τις άλλες συνιστώσες του TLAS και από τις ινδονησιακές ρυθμιστικές αρχές
στον δασοκομικό τομέα και διαθέτει συστήματα για την αποφυγή παντός είδους σύγκρουσης συμφερόντων. Ο αξιο
λογητής δηλώνει κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την περιορίσει·
δ) ο αξιολογητής και το προσωπικό του που αναλαμβάνει τα καθήκοντα αξιολόγησης διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα
στους ελέγχους της διαχείρισης τροπικών δασών, των βιομηχανιών μεταποίησης ξυλείας και των σχετικών αλυσίδων
εφοδιασμού·
ε) ο αξιολογητής διαθέτει μηχανισμό υποβολής και χειρισμού των καταγγελιών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες
και τις διαπιστώσεις του.
7.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

7.1. Η έκθεση ΠΑ περιλαμβάνει: (i) πλήρη έκθεση στην οποία παρουσιάζονται όλες οι σχετικές με την αξιολόγηση πληροφορίες,
οι διαπιστώσεις (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και των αστοχιών του συστήματος) και οι
συστάσεις και ii) δημόσια συνοπτική έκθεση, η οποία βασίζεται στην πλήρη έκθεση και στην οποία αναφέρονται οι
κυριότερες διαπιστώσεις και συστάσεις.
7.2. Πριν από τη δημοσιοποίησή τους, η πλήρης και η δημόσια συνοπτική έκθεση υποβάλλονται στην ΚΕΕ προς εξέταση και
έγκριση.
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7.3. Κατόπιν αιτήματος της ΚΕΕ, ο αξιολογητής παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για την επιβεβαίωση ή τη διευκρίνιση
των διαπιστώσεών του.
7.4. Ο αξιολογητής γνωστοποιεί στην ΚΕΕ όλες τις καταγγελίες που λαμβάνει και τις ενέργειές του για την επίλυση των
προβλημάτων.
8.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο αξιολογητής τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που τίθενται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια των δραστη
ριοτήτων του.
9.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

9.1. Ο αξιολογητής διορίζεται από την Ινδονησία κατόπιν διαβούλευσης με την Ένωση στα πλαίσια της ΚΕΕ.
9.2. Διενεργείται ΠΑ ανά δώδεκα μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί στην ΚΕΕ σύμφωνα με το
άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο ε) της Συμφωνίας.
9.3. Η χρηματοδότηση της ΠΑ αποφασίζεται από την ΚΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΑ)

Πρόκειται για παρακολούθηση της αγοράς η οποία διενεργείται από ανεξάρτητο τρίτο που ονομάζεται «παρακολουθητής».
Στόχος της ανεξάρτητης παρακολούθησης της αγοράς (ΑΠΑ) είναι η συλλογή και η ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την
αποδοχή της ινδονησιακής ξυλείας που συνοδεύεται από άδεια FLEGT στην αγορά της Ένωσης και η εξέταση των
επιπτώσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτω
βρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην
αγορά, καθώς και των επιπτώσεων συναφών πρωτοβουλιών, όπως οι πολιτικές δημόσιων και ιδιωτικών προμηθειών.
2.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ΑΠΑ καλύπτει τα εξής:
2.1. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ινδονησιακής ξυλείας με άδεια FLEGT στα σημεία εισόδου στην Ένωση·
2.2. επιδόσεις της ινδονησιακής ξυλείας με άδεια FLEGT στην αγορά της Ένωσης και επιπτώσεις των σχετικών με την αγορά
μέτρων που λαμβάνονται στην Ένωση στη ζήτηση της εν λόγω ξυλείας·
2.3. επιδόσεις της ινδονησιακής ξυλείας που δεν καλύπτεται από άδεια FLEGT στην αγορά της Ένωσης και επιπτώσεις των
σχετικών με την αγορά μέτρων που λαμβάνονται στην Ένωση στη ζήτηση της εν λόγω ξυλείας·
2.4. εξέταση των επιπτώσεων άλλων μέτρων σχετικά με την αγορά που λαμβάνονται στην Ένωση, όπως οι πολιτικές για τις
δημόσιες προμήθειες, οι οικολογικοί οικοδομικοί κανονισμοί και η δράση του ιδιωτικού τομέα, π.χ. κώδικες εμπορικής
δεοντολογίας και εταιρική κοινωνική ευθύνη.
3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα αποτελέσματα της ΑΠΑ περιλαμβάνεται η τακτική υποβολή εκθέσεων στην κοινή επιτροπή εφαρμογής (ΚΕΕ), στις
οποίες παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να ενισχυθεί η
θέση της ινδονησιακής ξυλείας που καλύπτεται από άδεια FLEGT στην ενωσιακή αγορά και για να βελτιωθεί η εφαρμογή
των σχετικών με την αγορά μέτρων, με στόχο την πρόληψη της διάθεσης παράνομα συγκομισμένης ξυλείας στην ενωσιακή
αγορά.
4.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΑΠΑ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
4.1. αξιολόγηση:
α) της προόδου και των επιπτώσεων της εφαρμογής μέτρων πολιτικής για την καταπολέμηση του εμπορίου παράνομα
συγκομισμένης ξυλείας στην Ένωση,
β) των τάσεων των εισαγωγών ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην Ένωση από την Ινδονησία, καθώς και από άλλες χώρες
που εξάγουν ξυλεία, είτε έχουν συνάψει ΕΣΕΣ είτε όχι,
γ) των δράσεων των ομάδων πίεσης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ή τις
αγορές για το εμπόριο των δασικών προϊόντων της Ινδονησίας·
4.2. αναφορά των διαπιστώσεων και των συστάσεων στην ΚΕΕ.
5.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

5.1. Ο παρακολουθητής χρησιμοποιεί τεκμηριωμένη και βασιζόμενη σε αποδεικτικά στοιχεία μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει
επαρκή ανάλυση των σχετικών εγγράφων, τον εντοπισμό ασυμφωνιών στα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες για το
εμπόριο και διεξοδικές συνεντεύξεις με τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τους βασικούς δείκτες των επιπτώσεων και
της αποτελεσματικότητας των μέτρων που αφορούν την αγορά.
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5.2. Οι παρατηρήσεις και οι αναλύσεις του παρακολουθητή αφορούν, ενδεικτικά, τα εξής:
α) τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και τάσεις που παρατηρούνται στην Ένωση όσον αφορά την ξυλεία και τα προϊόντα
ξυλείας·
β) πολιτικές δημόσιων προμηθειών και αντιμετώπιση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που καλύπτονται ή όχι από
άδεια FLEGT στην Ένωση στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών·
γ) νομοθεσία που θίγει τον κλάδο της ξυλείας, το εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας εντός της Ένωσης και τις
εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην Ένωση·
δ) διαφορές στις τιμές εντός της Ένωσης μεταξύ της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας με άδεια FLEGT και εκείνων που
δεν καλύπτονται από την εν λόγω άδεια·
ε) αποδοχή από την αγορά, αντίληψη και μερίδιο αγοράς της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που διαθέτουν άδεια
FLEGT και πιστοποίηση στην Ένωση·
στ) στατιστικά στοιχεία και τάσεις όσον αφορά τον όγκο και την αξία των εισαγωγών, σε διάφορους λιμένες της Ένωσης,
ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που διαθέτουν άδεια FLEGT ή όχι με προέλευση την Ινδονησία, καθώς και άλλες χώρες
που εξάγουν ξυλεία, είτε έχουν συνάψει ΕΣΕΣ είτε όχι·
ζ) περιγραφές, και ενδεχομένως τροποποιήσεις, των νομικών πράξεων και διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες
αρχές και οι αρχές που διενεργούν συνοριακούς ελέγχους στην Ένωση για να επικυρώνουν τις άδειες FLEGT και να
θέτουν τις αποστολές σε ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και των επιβλητέων κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·
η) δυσκολίες και περιορισμοί που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς κατά τη μεταφορά ξυλείας
που καλύπτεται από άδεια FLEGT στην Ένωση,
θ) αποτελεσματικότητα των εκστρατειών προώθησης της ξυλείας που καλύπτεται από άδεια FLEGT στην Ένωση.
5.3. Ο παρακολουθητής συνιστά δραστηριότητες προώθησης στην αγορά για την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοχής της
ινδονησιακής ξυλείας που καλύπτεται από άδεια FLEGT.
6.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΤΗ ΑΓΟΡΑΣ

Ο παρακολουθητής:
α) είναι ανεξάρτητος τρίτος φορέας με αποδεδειγμένο ιστορικό επαγγελματισμού και ακεραιότητας κατά την παρακολού
θηση της ενωσιακής αγοράς ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και των σχετικών ζητημάτων εμπορικής φύσεως·
β) είναι εξοικειωμένος με την εμπορία ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από την Ινδονησία, ιδίως της σκληρής ξυλείας, και τις
σχετικές αγορές και με τις χώρες της Ένωσης που παράγουν παρόμοια προϊόντα·
γ) διαθέτει συστήματα για την αποφυγή παντός είδους σύγκρουσης συμφερόντων. Ο παρακολουθητής αναφέρει κάθε
πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την περιορίσει.
7.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

7.1. Οι εκθέσεις υποβάλλονται ανά διετία και περιλαμβάνουν: (i) πλήρη έκθεση στην οποία παρουσιάζονται όλες οι σχετικές
διαπιστώσεις και συστάσεις και (ii) συνοπτική έκθεση που βασίζεται στην πλήρη έκθεση.
7.2. Πριν από τη δημοσιοποίησή τους, η πλήρης και η συνοπτική έκθεση υποβάλλονται στην ΚΕΕ προς εξέταση και έγκριση.
7.3. Κατόπιν αιτήματος της ΚΕΕ, ο παρακολουθητής παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για την επιβεβαίωση ή τη διευ
κρίνιση των διαπιστώσεών του.
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ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο παρακολουθητής τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που τίθενται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων του.
9.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

9.1. Ο παρακολουθητής διορίζεται από την Ένωση κατόπιν διαβούλευσης με την Ινδονησία στο πλαίσιο της ΚΕΕ.
9.2. Η ΑΠΑ διενεργείται, κατ’ ανώτατο όριο, ανά εικοσιτέσσερις μήνες από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί στην ΚΕΕ
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 στοιχείο ε) της Συμφωνίας.
9.3. Η χρηματοδότηση της ΑΠΑ αποφασίζεται από την ΚΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (TLAS)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το TLAS της Ινδονησίας θα υποβληθεί σε ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση πριν από την έναρξη της έκδοσης αδειών FLEGT για
εξαγωγές ξυλείας στην Ένωση. Η εν λόγω τεχνική αξιολόγηση θα αποσκοπεί: (i) στην εξέταση της λειτουργίας του TLAS στην
πράξη προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον αποδίδει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και (ii) την εξέταση τυχόν αναθεωρήσεων
του TLAS μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται κατωτέρω:
1. Ορισμός της νομιμότητας
2. Έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού
3. Διαδικασίες επαλήθευσης
4. Αδειοδότηση εξαγωγών
5. Ανεξάρτητη παρακολούθηση
1.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η νομίμως παραχθείσα ξυλεία πρέπει να ορίζεται με βάση τη νομοθεσία που ισχύει στην Ινδονησία. Ο χρησιμοποιούμενος
ορισμός πρέπει να είναι σαφής, αντικειμενικά επαληθεύσιμος και λειτουργικός και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους
νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τα ακόλουθα:
— Δικαιώματα υλοτομίας: Χορήγηση νομίμων δικαιωμάτων για τη συγκομιδή της ξυλείας εντός των ορίων νομίμως
καθορισμένων και/ή ταξινομημένων ζωνών.
— Δασικές εργασίες: Τήρηση των νομικών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τη δασική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της
συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική και την εργατική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.
— Τέλη και φόροι: Τήρηση των νομικών απαιτήσεων όσον αφορά τους φόρους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα τέλη
που συνδέονται άμεσα με τα δικαιώματα υλοτομίας και την υλοτομία.
— Άλλοι χρήστες: Σεβασμός των νομίμων δικαιωμάτων τρίτων, εφόσον υφίστανται, για κατοχή ή χρήση γης και πόρων, τα
οποία ενδεχομένως θίγονται από τα δικαιώματα υλοτομίας.
— Εμπόριο και τελωνεία: Τήρηση των νομικών απαιτήσεων σε σχέση με τις εμπορικές και τελωνειακές διαδικασίες.
Βασικά ερωτήματα:
— Ο ορισμός της νομιμότητας και τα πρότυπα επαλήθευσης της νομιμότητας τροποποιήθηκαν μετά τη σύναψη της
παρούσας συμφωνίας;
— Η εργατική νομοθεσία και οι σχετικοί κανονισμοί έχουν συμπεριληφθεί στους ορισμούς της νομιμότητας κατά το
παράρτημα ΙΙ;
Σε περίπτωση τροποποίησης του ορισμού της νομιμότητας, τα βασικά ερωτήματα περιλαμβάνουν τα εξής:
— Ζητήθηκε η γνώμη όλων των ενδιαφερόμενων για τις τροποποιήσεις και τις τυχόν επακόλουθες αλλαγές στο σύστημα
επαλήθευσης της νομιμότητας μέσω διαδικασίας κατά την οποία ελήφθησαν δεόντως υπόψη οι απόψεις τους;
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— Μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια η νομοθετική πράξη στην οποία στηρίζεται κάθε νέο στοιχείο του ορισμού;
Διευκρινίζονται τα κριτήρια και οι δείκτες που επιτρέπουν τον έλεγχο της συμμόρφωσης με κάθε στοιχείο του ορισμού;
Τα κριτήρια και οι δείκτες είναι σαφή, αντικειμενικά και λειτουργικά;
— Επιτρέπουν τα κριτήρια και οι δείκτες τον ακριβή προσδιορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλε
κόμενων μερών και αξιολογούνται κατά την επαλήθευση οι επιδόσεις τους;
— Περιλαμβάνει ο ορισμός της νομιμότητας τους κύριους τομείς της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών που
αναφέρονται ανωτέρω; Εάν όχι, γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ορισμό συγκεκριμένοι τομείς της νομοθεσίας και
των κανονισμών;
2.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Τα συστήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να διασφαλίζουν την αξιοπιστία της
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων ξυλείας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, από την υλοτόμηση ή το σημείο
εισαγωγής έως το σημείο εξαγωγής. Δεν θα είναι πάντα απαραίτητο να διατηρείται η φυσική ιχνηλασιμότητα ενός
κορμοτεμαχίου, φορτίου κορμοτεμαχίων ή προϊόντος ξυλείας από το σημείο εξαγωγής έως το δάσος προέλευσης, αλλά
πρέπει πάντα να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα μεταξύ του δάσους και του πρώτου σημείου ανάμειξης (π.χ. τερματικός
σταθμός ξυλείας ή μονάδα μεταποίησης).
2.1. Δικαιώματα εκμετάλλευσης
Οι εκτάσεις για τις οποίες έχουν χορηγηθεί δικαιώματα εκμετάλλευσης δασικών πόρων και οι κάτοχοι των δικαιωμάτων
αυτών προσδιορίζονται επακριβώς.
Βασικά ερωτήματα:
— Διασφαλίζει το σύστημα ελέγχου ότι στην αλυσίδα εφοδιασμού εισέρχεται μόνο ξυλεία που προέρχεται από δασική
περιοχή για την οποία υφίστανται έγκυρα δικαιώματα εκμετάλλευσης;
— Διασφαλίζει το σύστημα ελέγχου ότι έχουν χορηγηθεί στις επιχειρήσεις που εκτελούν τις εργασίες υλοτομίας τα
απαραίτητα δικαιώματα εκμετάλλευσης για τις σχετικές δασικές περιοχές;
— Δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες παραχώρησης δικαιωμάτων υλοτομίας και οι πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω
δικαιώματα και τους κατόχους τους;
2.2. Μέθοδοι ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού
Υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας της ξυλείας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, από την
υλοτόμηση μέχρι το σημείο εξαγωγής. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της ξυλείας μπορεί να
ποικίλλει, από τη χρήση ετικετών για μεμονωμένα τεμάχια μέχρι την προσφυγή στα έγγραφα που συνοδεύουν ένα φορτίο ή
μια παρτίδα. Η επιλεγόμενη μέθοδος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τύπο και την αξία της ξυλείας καθώς και τον κίνδυνο
ανάμειξης με μη ταυτοποιημένη ή παράνομη ξυλεία.
Βασικά ερωτήματα:
— Προσδιορίζονται και περιγράφονται στο σύστημα ελέγχου όλες οι πιθανές αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων
των διαφορετικών πηγών ξυλείας;
— Προσδιορίζονται και περιγράφονται στο σύστημα ελέγχου όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού;
— Ορίζονται και τεκμηριώνονται μέθοδοι για τον προσδιορισμό της καταγωγής των προϊόντων και για την πρόληψη της
ανάμειξης με ξυλεία άγνωστης προέλευσης στα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού;
— ιστάμενα δένδρα,
— κορμοτεμάχια στο δάσος,
— μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση (τόποι/δεξαμενές αποθήκευσης, προσωρινοί τόποι/δεξαμενές αποθήκευσης),
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— άφιξη στην εγκατάσταση μεταποίησης και αποθήκευση υλικών,
— είσοδος και έξοδος από τις γραμμές παραγωγής στην εγκατάσταση μεταποίησης,
— αποθήκευση μεταποιημένων προϊόντων στην εγκατάσταση μεταποίησης,
— έξοδος από την εγκατάσταση μεταποίησης και μεταφορά,
— άφιξη στο σημείο εξόδου.
— Ποιοι οργανισμοί είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των ροών ξυλείας; Διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους και
λοιπούς πόρους ώστε να μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητες ελέγχου;
— Σε περίπτωση συγκεκριμένων διαπιστώσεων εισαγωγής μη ελεγμένης ξυλείας στην αλυσίδα εφοδιασμού, έχουν εντοπι
στεί τυχόν αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου, π.χ. απουσία απογραφής των ιστάμενων δένδρων πριν από την υλοτόμηση
από ιδιωτικά δάση/εκτάσεις;
— Διαθέτει η Ινδονησία πολιτική σχετικά με την υπαγωγή των ανακυκλωμένων υλικών στο TLAS και, εάν ναι, έχουν
καταρτιστεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο υπαγωγής τους;
2.3. Διαχείριση ποσοτικών δεδομένων:
Υπάρχουν ισχυροί και αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη μέτρηση και καταγραφή των ποσοτήτων ξυλείας ή προϊόντων
ξυλείας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ άλλων για αξιόπιστες και ακριβείς εκτιμήσεις, πριν από την
υλοτόμηση, του όγκου της ξυλείας ιστάμενων δέντρων σε κάθε χώρο υλοτομίας.
Βασικά ερωτήματα:
— Παράγει το σύστημα ελέγχου ποσοτικά δεδομένα για τις εισροές και εκροές, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
συντελεστών μετατροπής, στα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού;
— ιστάμενα δένδρα,
— κορμοτεμάχια στο δάσος (στους δασόδρομους),
— ξυλεία που έχει μεταφερθεί και αποθηκευθεί (τόποι/δεξαμενές αποθήκευσης, προσωρινοί τόποι/δεξαμενές αποθήκευσης),
— άφιξη στην εγκατάσταση μεταποίησης και αποθήκευση υλικών,
— είσοδος και έξοδος από τις γραμμές παραγωγής,
— αποθήκευση μεταποιημένων προϊόντων στην εγκατάσταση μεταποίησης,
— έξοδος από την εγκατάσταση μεταποίησης και μεταφορά,
— άφιξη στο σημείο εξόδου.
— Ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για την τήρηση αρχείων των ποσοτικών δεδομένων; Διαθέτουν επαρκείς πόρους σε
προσωπικό και εξοπλισμό;
— Ποια είναι η ποιότητα των ελεγχόμενων δεδομένων;
— Καταγράφονται όλα τα ποσοτικά δεδομένα με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη επαλήθευση των ποσοτήτων με
στοιχεία των σταδίων που προηγούνται ή έπονται στην αλυσίδα εφοδιασμού;
— Ποιες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού δημοσιοποιούνται; Πώς μπορούν οι ενδιαφερό
μενοι να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές;
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2.4. Διαχωρισμός της ελεγμένης νόμιμης ξυλείας από την ξυλεία άγνωστης προέλευσης
Βασικά ερωτήματα:
— Διενεργούνται επαρκείς έλεγχοι, ώστε να αποκλείεται η ξυλεία που είναι άγνωστης προέλευσης ή έχει συγκομιστεί χωρίς
νόμιμα δικαιώματα υλοτομίας;
— Ποια μέτρα ελέγχου εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ ελεγμένων και μη υλικών σε
όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού;
2.5. Εισαγόμενα προϊόντα ξυλείας
Διενεργούνται επαρκείς έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα ξυλείας εισάγονται νόμιμα.
Βασικά ερωτήματα:
— Πώς αποδεικνύεται η νομιμότητα των εισαγωγών των προϊόντων ξυλείας;
— Ποια έγγραφα απαιτούνται για τον προσδιορισμό της χώρας υλοτόμησης και τη διασφάλιση του ότι τα εισαγόμενα
προϊόντα προέρχονται από νομίμως συγκομισμένη ξυλεία, κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα V;
— Το TLAS ταυτοποιεί την εισαγόμενη ξυλείας και τα εισαγόμενα προϊόντα ξυλείας σε όλο το μήκος της αλυσίδας
εφοδιασμού μέχρι την ανάμιξή τους για την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων;
— Όταν χρησιμοποιείται εισαγόμενη ξυλεία, μπορεί να προσδιοριστεί η χώρα υλοτόμησης στην άδεια FLEGT (μπορεί να
παραλείπεται για ανακατεργασμένα προϊόντα);
3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Η επαλήθευση συνίσταται στη διενέργεια επαρκών ελέγχων για τη διασφάλιση της νομιμότητας της ξυλείας. Πρέπει να είναι
αρκούντως αυστηρή και αποτελεσματική, ώστε να διαπιστώνεται κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, είτε
στο δάσος είτε στην αλυσίδα εφοδιασμού, και να λαμβάνονται άμεσα τα αναγκαία μέτρα.
3.1. Οργανισμός
Η επαλήθευση διενεργείται από τρίτο οργανισμό, ο οποίος διαθέτει επαρκείς πόρους, συστήματα διαχείρισης και προσωπικό
με τις απαιτούμενες δεξιότητες και κατάρτιση, αλλά και ισχυρούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο των
συγκρούσεων συμφερόντων.
Βασικά ερωτήματα:
— Διαθέτουν οι φορείς επαλήθευσης έγκυρο πιστοποιητικό διαπίστευσης από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης (ΚΑΝ);
— Ορίζει η κυβέρνηση οργανισμούς που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα επαλήθευσης; Η εντολή (και οι σχετικές αρμοδιό
τητες) είναι σαφής και δημοσιοποιείται;
— Ορίζονται με σαφήνεια και τηρούνται οι θεσμικοί ρόλοι και οι αρμοδιότητες;
— Διαθέτουν οι φορείς επαλήθευσης επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να διεξάγουν την επαλήθευση με βάση τον ορισμό
της νομιμότητας και τα συστήματα ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας;
— Διαθέτουν οι φορείς επαλήθευσης πλήρως τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο:
— διασφαλίζει ότι το προσωπικό τους διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες και πείρα για τη διενέργεια αποτελεσμα
τικής επαλήθευσης;
— εφαρμόζει εσωτερικό έλεγχο/εποπτεία;
— περιλαμβάνει μηχανισμούς για τον έλεγχο των συγκρούσεων συμφερόντων;
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— εγγυάται τη διαφάνειά του;
— ορίζει και εφαρμόζει μεθοδολογία επαλήθευσης;
3.2. Επαλήθευση σε σχέση με τον ορισμό της νομιμότητας
Υπάρχει σαφής ορισμός των στοιχείων που πρέπει να επαληθεύονται. Η μεθοδολογία της επαλήθευσης είναι τεκμηριωμένη
και διασφαλίζει ότι η διαδικασία είναι συστηματική και διαφανής, ότι βασίζεται σε αποδείξεις, ότι διεξάγεται ανά τακτά
διαστήματα και ότι καλύπτει όλα όσα περιλαμβάνονται στον ορισμό.
Βασικά ερωτήματα:
— Καλύπτει η μεθοδολογία επαλήθευσης που χρησιμοποιούν οι φορείς επαλήθευσης όλα τα στοιχεία του ορισμού της
νομιμότητας και περιλαμβάνει ελέγχους συμμόρφωσης με όλους τους δείκτες;
— Οι οργανισμοί επαλήθευσης:
— διενεργούν ελέγχους εγγράφων, αρχείων λειτουργίας και επιτόπιων εργασιών (ακόμη και δειγματοληπτικούς);
— προβαίνουν σε συλλογή πληροφοριών προερχόμενων από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους;
— καταγράφουν τις επαληθευτικές δραστηριότητές τους;
— Δημοσιοποιούνται τα πορίσματα της επαλήθευσης; Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά;
3.3. Επαλήθευση συστημάτων ελέγχου της ακεραιότητας της αλυσίδας εφοδιασμού
Υπάρχει σαφές πεδίο εφαρμογής για τα κριτήρια και τους δείκτες που πρέπει να ελέγχονται, το οποίο καλύπτει ολόκληρη
την αλυσίδα εφοδιασμού. Η μέθοδος επαλήθευσης τεκμηριώνεται, διασφαλίζει ότι η διαδικασία είναι συστηματική, διαφα
νής, βασίζεται σε αποδείξεις, διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και καλύπτει όλα τα κριτήρια και τους δείκτες που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και προβλέπει τακτική και έγκαιρη διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ όλων των
σταδίων της αλυσίδας.
Βασικά ερωτήματα:
— Η μεθοδολογία επαλήθευσης καλύπτει πλήρως τις επαληθεύσεις των ελέγχων της αλυσίδας εφοδιασμού; Ορίζεται αυτό
με σαφήνεια στη μεθοδολογία επαλήθευσης;
— Πώς αποδεικνύεται ότι έχει πράγματι εκτελεστεί η επαλήθευση των ελέγχων της αλυσίδας εφοδιασμού;
— Ποιοι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για την επαλήθευση των δεδομένων; Διαθέτουν επαρκείς ανθρώπινους και λοιπούς
πόρους ώστε να μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητες διαχείρισης δεδομένων;
— Υπάρχουν μέθοδοι εκτίμησης της αντιστοιχίας μεταξύ των ιστάμενων δένδρων, των συγκομιζόμενων κορμοτεμαχίων και
της ξυλείας που εισέρχεται στην εγκατάσταση μεταποίησης ή στο σημείο εξαγωγής;
— Υπάρχουν μέθοδοι για την εκτίμηση της συνοχής μεταξύ των εισροών πρώτων υλών και των εκροών μεταποιημένων
προϊόντων σε πριστήρια και άλλες μονάδες; Περιλαμβάνουν οι μέθοδοι αυτές τον προσδιορισμό και την περιοδική
επικαιροποίηση των συντελεστών μετατροπής;
— Ποια συστήματα και τεχνολογίες πληροφοριών εφαρμόζονται για την αποθήκευση, την επαλήθευση και την καταγραφή
των δεδομένων; Υπάρχουν ισχυρά συστήματα για την εγγύηση της ασφάλειας των δεδομένων;
— Δημοσιοποιούνται τα πορίσματα της επαλήθευσης των ελέγχων της αλυσίδας εφοδιασμού; Πώς μπορούν οι ενδιαφε
ρόμενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά;
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3.4. Μηχανισμοί χειρισμού καταγγελιών
Υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί χειρισμού καταγγελιών και διαφορών που προκύπτουν από τη διαδικασία επαλήθευσης.
Βασικά ερωτήματα:
— Θέτουν οι φορείς επαλήθευσης μηχανισμό καταγγελιών στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους;
— Διαθέτουν οι φορείς επαλήθευσης μηχανισμούς που να λαμβάνουν και να απαντούν σε αντιρρήσεις του ανεξάρτητου
παρακολουθητή;
— Διαθέτουν οι φορείς επαλήθευσης μηχανισμούς για να πληροφορούνται και να χειρίζονται παραβάσεις/παραβιάσεις οι
οποίες εντοπίζονται από δημόσιους υπαλλήλους;
— Είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο παραλαμβάνονται, τεκμηριώνονται και διαβιβάζονται (κατά περίπτωση) οι καταγ
γελίες και ποια συνέχεια δίνεται σε αυτές;
3.5. Μηχανισμοί χειρισμού των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης
Υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί για το χειρισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία
επαλήθευσης ή αποκαλύπτονται μέσω των καταγγελιών και της ανεξάρτητης παρακολούθησης.
Βασικά ερωτήματα:
— Υπάρχει αποτελεσματικός και λειτουργικός μηχανισμός για την απαίτηση και την εκτέλεση αποφάσεων επιβολής των
κατάλληλων διορθωτικών μέτρων σχετικά με τα πορίσματα της επαλήθευσης, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις;
— Ορίζει το σύστημα επαλήθευσης την ανωτέρω απαίτηση;
— Έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί για τον χειρισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης; Εφαρμόζονται στην πράξη;
— Διατίθενται επαρκή αρχεία για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και διόρθωσης ως προς τα πορίσματα της επαλήθευσης
ή για τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται; Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων;
— Υπάρχει μηχανισμός υποβολής εκθέσεων στην κυβέρνηση σχετικά με τις διαπιστώσεις των φορέων επαλήθευσης;
— Τι είδους πληροφορίες δημοσιοποιούνται σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης;
4.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η Ινδονησία έχει αναθέσει την πλήρη αρμοδιότητα έκδοσης εγγράφων V-Legal/αδειών FLEGT στις αρχές αδειοδότησης.
Άδειες FLEGT εκδίδονται για μεμονωμένες αποστολές που προορίζονται για την Ένωση.
4.1. Οργανωτικό πλαίσιο
Βασικά ερωτήματα:
— Ποιοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των αδειών FLEGT;
— Διαθέτει η αρχή αδειοδότησης έγκυρο πιστοποιητικό διαπίστευσης από τον ΚΑΝ;
— Είναι σαφώς καθορισμένοι και δημοσιοποιημένοι οι ρόλοι της αρχής αδειοδότησης και του προσωπικού της σε ό,τι
αφορά την έκδοση αδειών FLEGT;
— Ορίζονται οι απαιτούμενες ικανότητες και έχουν καθιερωθεί εσωτερικοί έλεγχοι για το προσωπικό της αρχής αδει
οδότησης;
— Διαθέτει η αρχή αδειοδότησης επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της;
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4.2. Έκδοση εγγράφων V-Legal και χρήση τους για τη χορήγηση αδειών FLEGT
Έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες ρυθμίσεις για τη χρήση των εγγράφων V-Legal για τους σκοπούς της χορήγησης
αδειών FLEGT.
Βασικά ερωτήματα:
— Διαθέτει η αρχή αδειοδότησης δημοσιοποιημένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες για την έκδοση των εγγράφων V-Legal;
— Πώς αποδεικνύεται ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται δεόντως στην πράξη;
— Διατίθενται επαρκή αρχεία για τα εκδοθέντα έγγραφα V-Legal και για τις περιπτώσεις μη έκδοσής τους; Αναφέρουν τα
αρχεία επακριβώς τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων εκδίδονται τα έγγραφα V-Legal;
— Διαθέτει η αρχή αδειοδότησης κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι κάθε αποστολή ξυλείας πληροί
τις απαιτήσεις του ορισμού της νομιμότητας και των ελέγχων της αλυσίδας εφοδιασμού;
— Οι όροι έκδοσης των αδειών ορίζονται με σαφήνεια και κοινοποιούνται στους εξαγωγείς και στους υπόλοιπους
ενδιαφερόμενους;
— Τι είδους πληροφορίες δημοσιοποιούνται σχετικά με τις εκδοθείσες άδειες;
— Πληρούν οι άδειες FLEGT τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνει το παράρτημα IV;
— Έχει αναπτύξει η Ινδονησία σύστημα αρίθμησης των αδειών FLEGT, το οποίο καθιστά δυνατή τη διαφοροποίηση μεταξύ
των αδειών FLEGT που προορίζονται για την ενωσιακή αγορά και των εγγράφων V-Legal που προορίζονται για αγορές
εκτός της Ένωσης;
4.3. Ερωτήσεις για εκδοθείσες άδειες FLEGT
Υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το χειρισμό των ερωτήσεων των αρμόδιων αρχών αναφορικά με τις άδειες FLEGT,
κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα III.
Βασικά ερωτήματα:
— Έχει οριστεί και συσταθεί μονάδα ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες στην οποία έχει ανατεθεί, μεταξύ άλλων, η
παραλαβή και η απάντηση σε ερωτήματα αρμόδιων αρχών;
— Έχουν καθιερωθεί σαφείς διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ της μονάδας ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες και των
αρμόδιων αρχών;
— Έχουν καθιερωθεί σαφείς διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ της μονάδας ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες και της αρχής
αδειοδότησης;
— Υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας μέσω των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη της Ινδονησίας και του υπόλοιπου κόσμου
μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με τις εκδοθείσες άδειες FLEGT;
4.4. Μηχανισμός χειρισμού καταγγελιών
Υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για τον χειρισμό των καταγγελιών και των διαφορών που προκύπτουν από τη διαδικασία
αδειοδότησης. Ο μηχανισμός αυτός καθιστά δυνατό τον χειρισμό οποιασδήποτε καταγγελίας σχετικά με τη λειτουργία του
συστήματος αδειοδότησης.
Βασικά ερωτήματα:
— Υπάρχει τεκμηριωμένη διαδικασία χειρισμού καταγγελιών στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων;
— Είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο παραλαμβάνονται, τεκμηριώνονται και διαβιβάζονται (κατά περίπτωση) οι καταγ
γελίες και ποια συνέχεια δίνεται σε αυτές;
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η ανεξάρτητη παρακολούθηση (ΑΠ) διενεργείται από την κοινωνία των πολιτών της Ινδονησίας και δεν εξαρτάται από
άλλες συνιστώσες του TLAS (εκείνες που αφορούν τη διαχείριση ή τη ρύθμιση των δασικών πόρων και εκείνες που
εμπλέκονται στον ανεξάρτητο έλεγχο). Ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας του
TLAS μέσω της παρακολούθησης της εφαρμογής των διαδικασιών επαλήθευσης.
Η Ινδονησία έχει αναγνωρίσει επίσημα τον θεσμό της ΑΠ και επιτρέπει στην κοινωνία των πολιτών να υποβάλλει καταγ
γελίες, όταν διαπιστώνονται παρατυπίες στις διαδικασίες διαπίστευσης, αξιολόγησης και αδειοδότησης.
Βασικά ερωτήματα:
— Έχει δημοσιοποιήσει η κυβέρνηση τις κατευθυντήριες γραμμές για την ΑΠ;
— Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν σαφείς απαιτήσεις για την επιλεξιμότητα των οργανισμών που διενεργούν την
ΑΠ με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και την αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων;
— Προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές διαδικασίες πρόσβασης στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα IX;
— Μπορεί η κοινωνία των πολιτών να έχει πρόσβαση στην πράξη στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα IX;
— Προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών; Δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες αυτές;
— Έχουν θεσπιστεί και διασαφηνιστεί διατάξεις περί υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης, οι οποίες ισχύουν για τους
οργανισμούς επαλήθευσης;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μέρη δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι δημοσιοποιούνται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τον δασικό τομέα.
Το παρόν παράρτημα συντελεί στην επίτευξη αυτού του στόχου προσδιορίζοντας (i) τις πληροφορίες σχετικά με το δασικό
τομέα που πρέπει να δημοσιοποιούνται (ii) τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη δημοσιοποίηση και (iii) τους σχετικούς
μηχανισμούς πρόσβασης.
Στόχος είναι να διασφαλιστούν (1) η διαφάνεια και η κατανόηση των εργασιών της ΚΕΕ κατά την εφαρμογή της παρούσας
συμφωνίας, (2) η ύπαρξη μηχανισμού για την πρόσβαση των μερών και των ενδιαφερομένων στις πληροφορίες σχετικά με τον
δασικό τομέα, (3) η ενίσχυση της λειτουργίας του TLAS μέσω της διαθεσιμότητας πληροφοριών για ανεξάρτητη παρακο
λούθηση και (4) η επίτευξη των ευρύτερων στόχων της παρούσας συμφωνίας. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών συμβάλλει
σημαντικά στην ενίσχυση της δασικής διακυβέρνησης στην Ινδονησία.
2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το παρόν παράρτημα συνάδει με τον νόμο αριθ. 14/2008 της Ινδονησίας περί ελευθερίας πληροφόρησης. Σύμφωνα με τον
νόμο αυτό, κάθε δημόσιος οργανισμός υποχρεούται να θεσπίσει κανονισμούς όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού στις
πληροφορίες. Ο νόμος διακρίνει τέσσερις κατηγορίες πληροφοριών: (1) πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και διαδίδονται σε
τακτική βάση, (2) πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, (3) πληροφορίες συνεχώς διαθέσιμες
που παρέχονται κατόπιν αιτήματος και (4) διαβαθμισμένες ή εμπιστευτικές πληροφορίες.
Το Υπουργείο Δασοκομίας, οι επαρχιακές και περιφερειακές υπηρεσίες, ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης (ΚΑΝ), ο φορέας
εκτίμησης της συμμόρφωσης και οι αρχές αδειοδότησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του TLAS και, κατά
συνέπεια, στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται η υποχρέωση δημοσιοποίησης των πληροφοριών σχετικά με το δασικό τομέα.
Για την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου, το Υπουργείο Δασοκομίας, οι επαρχιακές και περιφερειακές υπηρεσίες και
όλοι οι άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΝ, έχουν καταρτίσει ή καταρτίζουν διαδικασίες για τη
διάθεση των πληροφοριών στο κοινό.
Ο ΚΑΝ υποχρεούται επίσης να δημοσιοποιεί πληροφορίες βάσει του προτύπου ISO/IEC 17011:2004, ρήτρα 8.2-Υποχρέωση
του οργανισμού διαπίστευσης. Οι φορείς επαλήθευσης και οι αρχές αδειοδότησης υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πληρο
φορίες δυνάμει των κανονισμών του Υπουργού Δασοκομίας και των προτύπων ISO/IEC 17021:2006, ρήτρα 8.1 -Πληρο
φορίες προσβάσιμες στο κοινό, και ISO/IEC Guide 65:1996, ρήτρα 4.8 - Τεκμηρίωση.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών λειτουργούν ως πηγή πληροφόρησης σχετικά με τον δασικό τομέα σύμφωνα με
τους κανονισμούς του Υπουργού Δασοκομίας.
Ο Υπουργός Δασοκομίας εξέδωσε τον κανονισμό αριθ. P.7/Menhut-II/2011, της 2ας Φεβρουαρίου 2011, ο οποίος προ
βλέπει ότι τα αιτήματα πρόσβασης σε πληροφορίες που κατέχει το Υπουργείο Δασοκομίας πρέπει να απευθύνονται στον
Διευθυντή του Κέντρου Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Δασοκομίας στα πλαίσια μιας πολιτικής πληροφόρησης ενιαίας
εξυπηρέτησης. Το Υπουργείο Δασοκομίας καταρτίζει επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή. Για τις
πληροφορίες που διαθέτουν οι περιφερειακές και επαρχιακές δασικές αρχές υπάρχει δυνατότητα απευθείας πρόσβασης.
Για να είναι πρακτικά εφαρμόσιμο το παρόν παράρτημα, πρέπει να αναπτυχθούν και να εγκριθούν οι διαδικασίες/κατευθυ
ντήριες γραμμές/οδηγίες για την ικανοποίηση των αιτήσεων πληροφοριών από τους αναφερθέντες οργανισμούς. Επιπλέον, θα
διευκρινιστούν οι διατάξεις περί υποβολής εκθέσεων και δημοσιοποίησης των πληροφοριών που ισχύουν για τους φορείς
επαλήθευσης και τις αρχές αδειοδότησης.
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ TLAS

Νόμοι και κανονισμοί: Το σύνολο των νόμων, κανονισμών, προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται στα
πρότυπα νομιμότητας.
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Παραχώρηση γαιών και δασικών εκτάσεων: χάρτες παραχώρησης εκτάσεων και επαρχιακά χωροταξικά σχέδια, διαδικασίες
παραχώρησης εκτάσεων, δικαιώματα παραχώρησης ή εκμετάλλευσης δασικών εκτάσεων και άλλα δικαιώματα εκμετάλλευσης
και μεταποίησης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, όπως χάρτες παραχωρήσεων, άδεια παραχώρησης δασικής έκτασης, τίτλοι
και χάρτες έγγειας ιδιοκτησίας.
Πρακτικές δασικής διαχείρισης: σχέδια χρήσης δασικών εκτάσεων, ετήσια προγράμματα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των
χαρτών και των αδειών εξοπλισμού, πρακτικά συνεδριάσεων διαβούλευσης με τις κοινότητες που ζουν στην περιοχή που
καλύπτουν οι άδειες και γύρω από αυτήν, οι οποίες απαιτούνται για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών,
πρόγραμμα εργασιών εκμετάλλευσης δασικής ξυλείας και τα παραρτήματα αυτού, έγγραφα εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και πρακτικά των συνεδριάσεων δημόσιας διαβούλευσης που απαιτούνται για την κατάρτιση των εκθέσεων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκθέσεις παραγωγής κορμοτεμαχίων και δεδομένα απογραφής συστάδων σε κρατικές δασικές
εκτάσεις.
Πληροφορίες για τις μεταφορές και την αλυσίδα εφοδιασμού: π.χ. έγγραφα μεταφοράς κορμοτεμαχίων ή δασικών προϊόντων
και παραρτήματα αυτών και εκθέσεις διασταύρωσης δεδομένων σχετικά με την ξυλεία, έγγραφα καταχώρισης για μεταφορές
ξυλείας μεταξύ νήσων και έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητα του πλοίου.
Πληροφορίες για τη μεταποίηση και τη βιομηχανία: π.χ. ιδρυτική πράξη της εταιρείας, άδεια άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας και αριθμός καταχώρισης της εταιρείας στο μητρώο, έκθεση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άδεια
άσκησης βιομηχανικής δραστηριότητας ή αριθμοί καταχώρισης στα μητρώα βιομηχανιών, προγράμματα εφοδιασμού με
βιομηχανικές πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες πρωτογενών δασικών προϊόντων, καταχώριση του εξαγωγέα δασικών βιομηχα
νικών προϊόντων στα μητρώα, εκθέσεις για τις πρώτες ύλες και τα μεταποιημένα προϊόντα, κατάλογος κατόχων δικαιωμάτων
μεταποίησης και πληροφορίες για τις εταιρείες δεύτερης μεταποίησης.
Δασικά τέλη: π.χ. καταβολή τελών με βάση την έκταση και αποκόμματα πληρωμής τιμολογίων, εντάλματα πληρωμής και
τιμολόγια για την καταβολή της εισφοράς για το ταμείο αναδάσωσης και τους δασικούς πόρους.
Πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση και την αδειοδότηση: κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ποιότητα και πρότυπα
για τις διαδικασίες διαπίστευσης, όνομα και διεύθυνση κάθε διαπιστευμένου ΦΕΣ, ημερομηνίες διαπίστευσης και ημερομηνίες
λήξης, πεδία εφαρμογής της διαπίστευσης, κατάλογος υπαλλήλων των ΦΕΣ (ελεγκτές, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων) που
εμπλέκονται σε κάθε πιστοποιητικό, προσδιορισμός των πληροφοριών που θεωρούνται εμπιστευτικές για εμπορικούς λόγους,
πρόγραμμα ελέγχων για την ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο διενέργειας δημόσιων διαβουλεύσεων, αναγγελία ελέγχου από
ΦΕΣ, πρακτικά δημόσιων διαβουλεύσεων με τους ΦΕΣ και κατάλογος συμμετεχόντων, δημόσια συνοπτική παρουσίαση των
πορισμάτων του ελέγχου, συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις του ελεγκτικού φορέα που είναι υπεύθυνος για την έκδοση των
πιστοποιητικών, έκθεση προόδου για όλους τους ελέγχους: εγκριθείσες και απορριφθείσες αιτήσεις για πιστοποιητικά,
πιστοποιητικά για τα οποία η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν, ανεστάλησαν και ανακλή
θηκαν και τυχόν μεταβολές των ανωτέρω, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ως προς τους ελέγχους και την αδειοδότηση και
ενέργειες που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους, εκδοθείσες άδειες εξαγωγής, τακτικές συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις
από τις αρχές αδειοδότησης.
Διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής καταγγελιών: πρότυπες επιχειρησιακές διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών
στον ΚΑΝ, τους φορείς επαλήθευσης και τις αρχές αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την παρακο
λούθηση της προόδου των εκθέσεων καταγγελιών και την τελική διεκπεραίωσή τους.
Στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος παρατίθεται κατάλογος των βασικών εγγράφων που έχουν σημασία για την
παρακολούθηση του δασικού τομέα, καθώς και των φορέων που διατηρούν τα έγγραφα αυτά. Παρουσιάζεται επίσης η
διαδικασία με την οποία καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΣ
1. Πρακτικά των συζητήσεων στο πλαίσιο της ΚΕΕ
2. Ετήσια έκθεση της ΚΕΕ που παρουσιάζει συνοπτικά:
α) τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εξήχθησαν από την Ινδονησία στην Ένωση στο πλαίσιο του συστήματος αδειών
FLEGT, ανά σχετική κλάση του ΕΣ και ανά κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή στην
Ένωση·
β) τον αριθμό αδειών FLEGT που εξέδωσε η Ινδονησία·
γ) την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής
της·
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δ) τα μέτρα για την πρόληψη της εξαγωγής, εισαγωγής και διάθεσης ή εμπορίας στην εγχώρια αγορά παράνομα
παραχθέντων προϊόντων ξυλείας·
ε) τις ποσότητες ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που εισήχθηκαν στην Ινδονησία και τις ενέργειες για την πρόληψη των
εισαγωγών παράνομα παραχθέντων προϊόντων ξυλείας και τη διατήρηση της ακεραιότητας του συστήματος αδειών
FLEGΤ·
στ) τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το σύστημα αδειών FLEGT και τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την
αντιμετώπισή τους·
ζ) τις ποσότητες προϊόντων ξυλείας που εισήχθηκαν στην Ένωση στο πλαίσιο του συστήματος αδειών FLEGT, ανά
σχετική κλάση του ΕΣ και ανά κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή στην Ένωση·
η) τον αριθμό των αδειών FLEGT από την Ινδονησία που παρέλαβε η Ένωση·
θ) τον αριθμό των περιπτώσεων διενέργειας διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών και της ινδονησιακής μονάδας
ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες, καθώς και τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντων.
3. Πλήρης και συνοπτική έκθεση της ΠΑ.
4. Πλήρης και συνοπτική έκθεση της ΑΠΑ.
5. Καταγγελίες σχετικά με την ΠΑ και την ΑΠΑ και τρόπος χειρισμού τους.
6. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και επισκόπηση των δραστηριοτήτων που ανελήφθησαν.
7. Άλλα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Σε αυτά
περιλαμβάνονται:
Νομικές πληροφορίες
— το κείμενο της παρούσας συμφωνίας, τα παραρτήματα και οι τροποποιήσεις της,
— το κείμενο όλων των νόμων και των κανονισμών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ,
— οι εκτελεστικοί κανονισμοί και οι διαδικασίες εφαρμογής·
Στοιχεία για την παραγωγή:
— συνολική ετήσια παραγωγή ξυλείας της Ινδονησίας,
— ετήσιος όγκος των εξαγωγών προϊόντων ξυλείας (συνολικά και με προορισμό την Ένωση)·
Στοιχεία σχετικά με την παραχώρηση εκτάσεων:
— συνολική παραχωρηθείσα δασική έκταση,
— κατάλογος παραχωρήσεων, επωνυμίες των εταιρειών στις οποίες παραχωρήθηκαν εκτάσεις και επωνυμίες των εταιρειών
που τις διαχειρίζονται,
— χάρτης των θέσεων όλων των εκτάσεων που παραχωρήθηκαν για υλοτομία,
— κατάλογος καταχωρισμένων εταιρειών του δασικού τομέα (παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και εξαγωγές),
— κατάλογος εταιρειών του δασικού τομέα που διαθέτουν πιστοποιητικό SVLK (παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και
εξαγωγές)·
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Στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση
— κατάλογος των υπό διαχείριση παραχωρήσεων, ανά τύπο,
— κατάλογος πιστοποιημένων παραχωρήσεων δασικών εκτάσεων και τύπος πιστοποιητικού βάσει του οποίου πραγματο
ποιείται η διαχείρισή τους·
Στοιχεία σχετικά με τις αρχές:
— κατάλογος των αρχών αδειοδότησης της Ινδονησίας, που περιλαμβάνει την διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας
τους,
— διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της μονάδας ενημέρωσης σχετικά με τις άδειες,
— κατάλογος των αρμόδιων αρχών της Ένωσης, που περιλαμβάνει τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται μέσω των δικτυακών τόπων των μερών.
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, τα μέρη εκτιμούν:
— την ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων όσον αφορά τη χρήση των δημόσιων πληροφοριών για ανεξάρτητη παρακολούθηση·
— την ανάγκη ευαισθητοποίησης του δημοσίου τομέα και των ενδιαφερομένων σχετικά με τις διατάξεις περί δημοσιοποίησης
πληροφοριών που περιλαμβάνει η παρούσα συμφωνία.
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Προσάρτημα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ TLAS

Αριθ.

Έγγραφο προς δημοσιοποίηση

Φορέας που διατηρεί το έγγραφο

Κατηγορία
πληροφοριών
EL

ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) και ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
(IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)

1

Άδειες παραχώρησης δασικής έκτασης

Υπουργείο Δασοκομίας (BUK), αντίγραφα στις περιφερειακές και επαρχιακές δασικές υπηρεσίες

3

(SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)
Χάρτες περιοχών που έχουν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση

Υπουργείο Δασοκομίας (BAPLAN), αντίγραφα στις περιφερειακές και επαρχιακές δασικές υπηρεσίες

3

3

Άδειες εκμετάλλευσης ξυλείας παραγωγικού δάσους

Υπουργείο Δασοκομίας (BUK), αντίγραφα στις περιφερειακές και επαρχιακές δασικές υπηρεσίες

3

(SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HΚΜ)
Χάρτες εκμετάλλευσης ξυλείας παραγωγικού δάσους

Υπουργείο Δασοκομίας (BAPLAN), αντίγραφα στις περιφερειακές και επαρχιακές δασικές υπηρεσίες

3

5

Σχέδιο εκμετάλλευσης δασικών πόρων (TGHK)

Υπουργείο Δασοκομίας (BAPLAN), αντίγραφα στις περιφερειακές και επαρχιακές δασικές υπηρεσίες

3

6

Πρόγραμμα εργασιών εκμετάλλευσης δασικής ξυλείας (RKUPH Υπουργείο Δασοκομίας (BUK)
HK) και παραρτήματα αυτού, συμπεριλαμβανομένης της άδειας
εξοπλισμού

3

7

Ένταλμα πληρωμής (SPP) τέλους αδείας IUPHHK και απόκομμα
κατάθεσης

3

8

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών (RKT/προσχέδιο) και χάρτης

Επαρχιακές δασικές υπηρεσίες, αντίγραφα στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες

3

9

Εκθέσεις δασικής απογραφής και παραγωγής (LHP και LHC)

Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, αντίγραφα στις επαρχιακές υπηρεσίες

3

10

Έγγραφα μεταφοράς (skshh)

Περιφερειακή δασική υπηρεσία, αντίγραφα στις επαρχιακές δασικές υπηρεσίες

3

11

Έκθεση διασταύρωσης στοιχείων για τα κορμοτεμάχια (LMKB)

Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Δασοκομίας (BP2HP)

3

12

Ένταλμα πληρωμής και απόκομμα κατάθεσης για το τέλος παρα Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες
γωγής (SPP)
(ανά κορμοτεμάχιο/όγκο)

Υπουργείο Δασοκομίας (BUK)

3
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Έγγραφο προς δημοσιοποίηση

Φορέας που διατηρεί το έγγραφο

Απόδειξη πληρωμής εισφοράς για τους δασικούς πόρους και το Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες
ταμείο αναδάσωσης

Κατηγορία
πληροφοριών

3

14

Έγγραφα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(AMDAL, ANDAL, RKL και RPL)

EL

(PSDH ή DR για κατόχους αδείας για φυσικά δάση ή PSDH για
κατόχους αδείας για δασικές φυτείες)
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Αριθ.

Επαρχιακή ή περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος (BAPEDALDA ή BLH), αντίγραφα στο Υπουργείο
Δασοκομίας (BUK)

3

ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Έγκυρος τίτλος έγγειας ιδιοκτησίας

Εθνική ή επαρχιακή/περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης γαιών (BPN)

3

16

Τίτλος έγγειας ιδιοκτησίας/χάρτες τοποθεσίας

Εθνική ή επαρχιακή/περιφερειακή υπηρεσία διαχείρισης γαιών (BPN)

3

17

Έγγραφο μεταφοράς κορμοτεμαχίων SKAU ή SKSKB με σφρα Επικεφαλής χωριού (SKAU), αντίγραφα στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες (SKSKB-KR και SKAU)
γίδα KR (κοινοτική ξυλεία)

3

ΞΥΛΕΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (IPK)

Άδειες εκμετάλλευσης ξυλείας: ILS/IPK, συμπεριλαμβανομένης Επαρχιακές και περιφερειακές δασικές υπηρεσίες
της άδειας εξοπλισμού

3

19

Χάρτες συνημμένοι στις άδειες ILS/IPK

Επαρχιακές και περιφερειακές δασικές υπηρεσίες

3

20

Άδεια παραχώρησης δασικής έκτασης

Υπουργείο Δασοκομίας (BAPLAN) και επαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Δασοκομίας (BPKH)

3

21

Πρόγραμμα εργασιών IPK/ILS

Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες

3

22

Δεδομένα απογραφής συστάδων στις κρατικές δασικές εκτάσεις Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες
που πρόκειται να μετατραπούν (τμήμα του προγράμματος εργα
σιών IPK/ILS)

3

23

Έγγραφο σχετικά με την παραγωγή ξυλείας (LHP)

Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες

3

24

Απόδειξη πληρωμής DR και PSDH (βλ. αριθ. 13)

Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, αντίγραφα στο Υπουργείο Δασοκομίας (BUK)

3

25

Έγγραφα μεταφοράς FAKB και τα παραρτήματα για τα KBK και Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες
SKSKB και τα παραρτήματα για το KB

3
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Έγγραφο προς δημοσιοποίηση

Φορέας που διατηρεί το έγγραφο

Κατηγορία
πληροφοριών

ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

Ιδρυτική πράξη της εταιρείας

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· για τις βιομηχανίες πρώτης και ενοποιημένης
μεταποίησης, αντίγραφα στο Υπουργείο Δασοκομίας (BUK), εάν η παραγωγική τους ικανότητα υπερβαίνει
τα 6 000 m3, ή στις περιφερειακές και επαρχιακές δασικές υπηρεσίες, εάν δεν τα υπερβαίνει· για τις
βιομηχανίες δεύτερης μεταποίησης, αντίγραφα στο Υπουργείο Βιομηχανίας

3

27

Άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (SIUP)

Τοπική υπηρεσία επενδύσεων ή οργανισμός συντονισμού επενδύσεων (BKPMD), Υπουργείο Εμπορίου· για
τις βιομηχανίες δεύτερης μεταποίησης, αντίγραφα στο Υπουργείο Βιομηχανίας

3

28

Πιστοποιητικό εγγραφής εταιρείας στα μητρώα (TDP)

Τοπική υπηρεσία επενδύσεων ή οργανισμός συντονισμού επενδύσεων (BKPMD) και Υπουργείο Εμπορίου

3

29

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (UKL/UPL, και SPPL)

Επαρχιακές και περιφερειακές υπηρεσίες περιβάλλοντος (BAPEDALDA ή BLH), Αντίγραφα στην τοπική
υπηρεσία εμπορίου ή οργανισμό συντονισμού επενδύσεων (BKPMD)

3

30

Άδεια άσκησης βιομηχανικής δραστηριότητας (IUI) ή αριθμός για τις βιομηχανίες πρώτης και ενοποιημένης μεταποίησης, αντίγραφα στο Υπουργείο Δασοκομίας (BUK),
εάν η παραγωγική τους ικανότητα υπερβαίνει τα 6 000 m3, ή στις επαρχιακές δασικές υπηρεσίες, εάν δεν
εγγραφής στα μητρώα βιομηχανιών (TDI)
τα υπερβαίνει, ή στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, εάν αυτή δεν υπερβαίνει τα 2 000 m3· για τις
βιομηχανίες δεύτερης μεταποίησης, αντίγραφα στο Υπουργείο Βιομηχανίας

3

31

Πρόγραμμα εφοδιασμού με βιομηχανικές πρώτες ύλες (RPBBI) για για τις βιομηχανίες πρώτης και ενοποιημένης μεταποίησης, αντίγραφα στο Υπουργείο Δασοκομίας (BUK),
εάν η παραγωγική τους ικανότητα υπερβαίνει τα 6 000 m3, ή στις επαρχιακές δασικές υπηρεσίες, εάν δεν
τις βιομηχανίες πρωτογενών δασικών προϊόντων (IPHH)
τα υπερβαίνει, ή στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, εάν αυτή δεν υπερβαίνει τα 2 000 m3· αντίγραφα
στις επαρχιακές και περιφερειακές δασικές υπηρεσίες

3

32

Καταχωρισμένοι εξαγωγείς δασικών βιομηχανικών προϊόντων (ET Υπουργείο Εμπορίου
PIK)

3

33

Έγγραφα μεταφοράς (SKSKB, FAKB, SKAU και/ή FAKO)

3

34

Έγγραφα στα οποία αναφέρονται οι μεταβολές των αποθεμάτων Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες
στρογγυλής ξυλείας (LMKB/LMKBK)

3

35

Έκθεση σχετικά με τα μεταποιημένα προϊόντα (LMOHHK)

Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, αντίγραφα στις επαρχιακές

3

36

Έγγραφο εμπορίας ξυλείας σε διανησιωτικό επίπεδο (PKAPT)

Υπουργείο Εμπορίου (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου)

3

37

Έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα του πλοίου

Τοπικός οργανισμός λιμένα (υπαγόμενος στο Υπουργείο Μεταφορών), αντίγραφο στην ινδονησιακή υπη
ρεσία νηολόγησης (BKI)

3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικεφαλής χωριού (SKAU), αντίγραφα στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες (SKSKB-KR, SKAU) και
στις επαρχιακές (FAKO)
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Έγγραφο προς δημοσιοποίηση

Φορέας που διατηρεί το έγγραφο

Κατηγορία
πληροφοριών

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νόμοι και κανονισμοί: το σύνολο των νόμων, κανονισμών, προ Υπουργείο Δασοκομίας, επαρχιακές ή περιφερειακές δασικές υπηρεσίες
τύπων και κατευθυντηρίων γραμμών που αναφέρονται στα πρό
τυπα νομιμότητας

39

Πληροφορίες σχετικά με την επαλήθευση και την αδειοδότηση:
α) κατευθύνσεις σχετικά με την ποιότητα και πρότυπο για τις Εθνικός οργανισμός διαπίστευσης (ΚΑΝ)
διαδικασίες διαπίστευσης

1

β) όνομα και διεύθυνση κάθε διαπιστευμένου φορέα εκτίμησης Εθνικός οργανισμός διαπίστευσης (ΚΑΝ)
της συμμόρφωσης (LP και LV)

1

γ) κατάλογος υπαλλήλων (ελεγκτές, υπεύθυνοι λήψης αποφάσε Φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV), Υπουργείο Δασοκομίας
ων) που εμπλέκονται σε κάθε πιστοποιητικό

1

δ) σαφής προσδιορισμός των πληροφοριών που θεωρούνται εμπι Φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV)
στευτικές για εμπορικούς λόγους

1

ε) πρόγραμμα ελέγχων για την ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο Φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV)
διενέργειας δημόσιων διαβουλεύσεων, αναγγελία ελέγχου από
τον ελεγκτικό φορέα, δημόσια συνοπτική παρουσίαση των
πορισμάτων των ελέγχων, συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις του ελεγ
κτικού φορέα για την έκδοση πιστοποιητικών

1
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Εκθέσεις προόδου για τους ελέγχους:
1

β) περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που σχετίζονται με τους ελέγ Φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV)
χους και την αδειοδότηση και ενέργειες για την αντιμετώπισή
τους

3

γ) εκδοθείσες άδειες εξαγωγής (έγγραφο V-Legal), περιοδικές Φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV)
εκθέσεις του φορέα αδειοδότησης

1

20.5.2014

α) εγκριθείσες και απορριφθείσες αιτήσεις για πιστοποιητικά, Φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV)
πιστοποιητικά για τα οποία η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη,
πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν, ανεστάλησαν και ανακλήθη
καν και κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων

41

Έγγραφο προς δημοσιοποίηση

Φορέας που διατηρεί το έγγραφο

Κατηγορία
πληροφοριών

Διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής καταγγελιών:
1

β) διαδικασίες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για Υπουργείο Δασοκομίας, ανεξάρτητος παρακολουθητής
την παρακολούθηση, την υποβολή καταγγελιών και τις εκθέ
σεις του παρακολουθητή που εκπροσωπεί τη κοινωνία των
πολιτών

1

γ) διαδικασίες για την παρακολούθηση της προόδου των καταγ Εθνικός οργανισμός διαπίστευσης (ΚΑΝ), φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV)
γελιών και της τελικής διεκπεραίωσής τους

3

— Η πράξη περί ελευθερίας πληροφόρησης (UU 14/2008) διακρίνει τέσσερις κατηγορίες πληροφοριών: (1) πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και διαδίδονται ενεργά σε τακτική βάση,
(2) πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται αμέσως, (3) πληροφορίες που είναι συνεχώς διαθέσιμες και παρέχονται κατόπιν αιτήματος και (4) διαβαθμισμένες ή εμπιστευτικές πληροφορίες.
— Οι πληροφορίες της κατηγορίας 3 κατά την πράξη περί ελευθερίας πληροφόρησης παρέχονται στο κοινό κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται στην οριζόμενη υπηρεσία (PPID) του αντίστοιχου
φορέα, π.χ. στο Κέντρο Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Δασοκομίας. Κάθε φορέας εφαρμόζει τον δικό του εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με την ενημέρωση του κοινού, ο οποίος βασίζεται
στην πράξη περί ελευθερίας πληροφόρησης.
— Ορισμένες πληροφορίες, μεταξύ άλλων διατάγματα και κανονισμοί, χάρτες παραχώρησης εκτάσεων και σχέδια εκμετάλλευσης δασών, αν και υπάγονται στην κατηγορία 3 κατά την πράξη περί
ελευθερίας πληροφόρησης, δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αντίστοιχων φορέων.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασίες λήψης πληροφοριών:

EL

α) πρότυπες επιχειρησιακές διαδικασίες του φορέα διαπίστευσης Εθνικός οργανισμός διαπίστευσης (ΚΑΝ), φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης (LP και LV)
και κάθε ελεγκτικού φορέα για την υποβολή καταγγελιών
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