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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/197 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2016
για

την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Cochinilla de Canarias (ΠΟΠ)]

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η
Ισπανία για την καταχώριση της ονομασίας «Cochinilla de Canarias» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Cochinilla de Canarias» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καταχωρίζεται η ονομασία «Cochinilla de Canarias (ΠΟΠ)».
Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 2.12. Κοχενίλη του παραρτήματος XI του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ C 324 της 2.10.2015, σ. 33.
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
(ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).

L 39/2

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2016.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 39/3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2016
για

την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Abricots rouges du Roussillon (ΠΟΠ)]

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που κατέθεσε η
Γαλλία για την καταχώριση της ονομασίας «Abricots rouges du Roussillon» δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Abricots rouges du Roussillon» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καταχωρίζεται η ονομασία «Abricots rouges du Roussillon» (ΠΟΠ).
Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή
μεταποιημένα, του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2016.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ C 327 της 3.10.2015, σ. 10.
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
(ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).
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EL
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/199 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Φεβρουαρίου 2016
για

την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Mojama de Isla Cristina (ΠΓΕ)]

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52
παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η
Ισπανία για την καταχώριση της ονομασίας «Mojama de Isla Cristina» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι καμία δήλωση ένστασης δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Mojama de Isla Cristina» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Καταχωρίζεται η ονομασία «Mojama de Isla Cristina» (ΠΓΕ).
Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.7. Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και
προϊόντα αυτών, του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2016.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ C 323 της 1.10.2015, σ. 11.
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
(ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).

16.2.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/200 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2016
για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τη γνωστοποίηση του δείκτη
μόχλευσης των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 451 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σκοπός των ενιαίων υποδειγμάτων γνωστοποίησης είναι να συμβάλουν στη βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισι
μότητας των αριθμητικών στοιχείων του δείκτη μόχλευσης. Ως εκ τούτου, οι κανόνες για τη γνωστοποίηση του δείκτη
μόχλευσης από τα ιδρύματα που εποπτεύονται δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2) θα πρέπει να συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα, όπως αποτυπώνονται στο αναθεωρημένο πλαίσιο της
Βασιλείας ΙΙΙ σχετικά τον δείκτη μόχλευσης και στις απαιτήσεις γνωστοποίησης της Επιτροπής της Βασιλείας για την
τραπεζική εποπτεία (BCBS), προσαρμοσμένα ώστε να λαμβάνεται υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης και οι
ιδιαιτερότητές του, όπως καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(2)

Για τους ίδιους λόγους —ήτοι τη βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των αριθμητικών στοιχείων του
δείκτη μόχλευσης— είναι σκόπιμο να παρουσιάζεται, σε ένα από τα υποδείγματα για τη γνωστοποίηση του δείκτη
μόχλευσης, η κατανομή του μέτρου του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, επαρκώς αναλυτική ώστε να
εμφανίζονται οι κύριες συνιστώσες του δείκτη μόχλευσης, καθώς και το άνοιγμα εντός ισολογισμού, το οποίο είναι
συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του μέτρου του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης.

(3)

Βάσει του άρθρου 429 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 2015/62 (3), δεν απαιτείται πλέον ο υπολογισμός του δείκτη μόχλευσης ως απλού αριθμητικού μέσου των
μηνιαίων δεικτών μόχλευσης κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αλλά απαιτείται υπολογισμός μόνον κατά το τέλος του
τριμήνου. Ως αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχει ανάγκη να παρέχουν οι αρμόδιες αρχές την άδεια για τον
υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης στο τέλος του τριμήνου, που αναφέρεται στο άρθρο 499 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Επομένως, τα ενιαία υποδείγματα για τη γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης δεν
χρειάζεται πλέον να περιλαμβάνουν καμία προδιαγραφή σχετικά με το πώς εφαρμόζει το ίδρυμα το άρθρο 499
παράγραφος 3.

(4)

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα
υποχρεούνται να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης σε υποενοποιημένο επίπεδο, και
προκειμένου να διατηρηθεί ο διοικητικός φόρτος αναλογικός ως προς τους στόχους των κανόνων σχετικά με τη
γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης, δεν θα πρέπει, βάσει των κανόνων σχετικά με τη γνωστοποίηση του δείκτη
μόχλευσης, να απαιτείται από τα ιδρύματα να συμπληρώνουν και να δημοσιεύουν το υπόδειγμα με τίτλο «LRSpl» σε
υποενοποιημένο επίπεδο. Το εν λόγω υπόδειγμα γνωστοποίησης απαιτείται να συμπληρώνεται και να δημοσιεύεται στο
ενοποιημένο επίπεδο, και η δημοσίευσή του σε υποενοποιημένο επίπεδο δεν θα προσέφερε σημαντική προστιθέμενη αξία,
δεδομένου ότι η περαιτέρω κατανομή του μέτρου του συνολικού ανοίγματος για το υποενοποιημένο επίπεδο
προβλέπεται ήδη, με τη συμπλήρωση του υποδείγματος με τίτλο «LRCom». Συν τοις άλλοις, η δημοσίευση του
υποδείγματος «LRSpl» θα μπορούσε να επιβαρύνει τα ιδρύματα με σημαντικό πρόσθετο φόρτο, επειδή δεν μπορούν να
αντλήσουν εύκολα το εν λόγω υπόδειγμα από το αντίστοιχο πλαίσιο εποπτικής αναφοράς, το οποίο δεν είναι
εφαρμοστέο σε υποενοποιημένο επίπεδο.

(1) ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.
(2) Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα
πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας
2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/62 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 37).
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(5)

Το πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης και οι μέθοδοι αποτίμησης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το αν πρόκειται για
λογιστικούς σκοπούς ή για κανονιστικούς σκοπούς, και αυτό δημιουργεί διαφορές μεταξύ των πληροφοριών που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης και των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Προκειμένου να αποτυπώνεται αυτή η διαφορά, είναι επίσης αναγκαίο να
γνωστοποιείται η διαφορά μεταξύ των τιμών στις οικονομικές καταστάσεις και των τιμών σύμφωνα με το κανονιστικό
πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης, όσον αφορά στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να παρουσιάζεται σε ένα υπόδειγμα η συμφωνία
μεταξύ των δύο.

(6)

Για να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται, θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ένα
ενιαίο υπόδειγμα και λεπτομερείς οδηγίες για την περιγραφή και τη γνωστοποίηση των διαδικασιών που χρησιμο
ποιούνται για τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, και των παραγόντων που επηρέασαν τον δείκτη
μόχλευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία αυτός αναφέρεται.

(7)

Το άρθρο 451 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2015. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα θα ανταποκριθούν στην υποχρέωση γνωστοποίησης των
πληροφοριών σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης, με αποτελεσματικό και εναρμονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση,
το συντομότερο δυνατόν, είναι αναγκαίο να απαιτηθεί από τα ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα υποδείγματα για τη
γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών το συντομότερο δυνατόν.

(8)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(9)

Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Τραπεζών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών
τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και
ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης και εφαρμογή του άρθρου 499 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον δείκτη μόχλευσης και την εφαρμογή του άρθρου 499
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως αναφέρεται στο άρθρο 451 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω
κανονισμού, συμπληρώνοντας και δημοσιεύοντας τις γραμμές 22 και EU-23 του υποδείγματος με τίτλο «LRCom», που
παρατίθεται στο παράρτημα I, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 2
Αλλαγή της απόφασης σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης προς γνωστοποίηση
1.
Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 499 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα αλλάξουν την
επιλογή τους σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης που επιθυμούν να γνωστοποιήσουν, γνωστοποιούν την εναρμόνιση των
πληροφοριών σχετικά με όλους τους δείκτες μόχλευσης που είχαν γνωστοποιηθεί έως τη στιγμή της αλλαγής αυτής, συμπληρώ
νοντας και δημοσιεύοντας τα υποδείγματα με τίτλο «LRSum», «LRCom», «LRSpl» και «LRQua», που παρατίθενται στο
παράρτημα I, για καθεμία από τις ημερομηνίες αναφοράς που αντιστοιχεί στους δείκτες μόχλευσης που είχαν γνωστοποιηθεί έως
τη στιγμή της αλλαγής.
2.
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατά την πρώτη γνωστοποίηση που λαμβάνει
χώρα μετά την αλλαγή στην επιλογή του δείκτη μόχλευσης.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της
απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

16.2.2016

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/7

Άρθρο 3
Κατανομή του μέτρου του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
1.
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν την κατανομή του μέτρου του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 451 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συμπληρώνοντας και δημοσιεύοντας
αμφότερα τα εξής:
α) τις γραμμές 1 έως EU-19b του υποδείγματος με τίτλο «LRCom», που παρατίθεται στο παράρτημα I, σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα II·
β) τις γραμμές EU-1 έως EU-12 του υποδείγματος με τίτλο «LRSpl», που παρατίθεται στο παράρτημα I, σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα II.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), όταν τα ιδρύματα υποχρεούνται, δυνάμει του άρθρου 13
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, να γνωστοποιούν πληροφορίες σε υποενοποιημένη βάση,
δεν υποχρεούνται να συμπληρώνουν και να δημοσιεύουν το υπόδειγμα με τίτλο «LRSpl» του παραρτήματος I σε υποενοποιημένη
βάση.

Άρθρο 4
Συμφωνία του δείκτη μόχλευσης με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις
1.
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τη συμφωνία του μέτρου του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης προς τις σχετικές
πληροφορίες στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 451 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συμπληρώνοντας και δημοσιεύοντας το υπόδειγμα με τίτλο «LRSum», που παρατίθεται στο
παράρτημα I, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα II.
2.
Εάν τα ιδρύματα δεν δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις στο επίπεδο εφαρμογής που αναφέρεται στο παράρτημα II
μέρος 1 παράγραφος 6, δεν οφείλουν να συμπληρώνουν και να δημοσιεύουν το υπόδειγμα με τίτλο «LRSum», που παρατίθεται
στο παράρτημα I.

Άρθρο 5
Γνωστοποίηση του ποσού των μη αναγνωριζόμενων καταπιστευματικών στοιχείων
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν, εφόσον απαιτείται, το ποσό των μη αναγνωριζόμενων καταπιστευματικών στοιχείων, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 451 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συμπληρώνοντας και
δημοσιεύοντας τη γραμμή EU-24 του υποδείγματος με τίτλο «LRCom», που παρατίθεται στο παράρτημα I, σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 6
Γνωστοποίηση ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης και τους παράγοντες που
επηρεάζουν τον δείκτη μόχλευσης
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν την περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής
μόχλευσης και των παραγόντων που επηρέασαν τον δείκτη μόχλευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία αυτός
αναφέρεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 451 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, συμπλη
ρώνοντας και δημοσιεύοντας το υπόδειγμα με τίτλο «LRQua», που παρατίθεται στο παράρτημα I, σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) – Υπόδειγμα γνωστοποίησης
Ημερομηνία αναφοράς
Όνομα οντότητας
Επίπεδο εφαρμογής
Πίνακας LRSum: Συνοπτική παρουσίαση της συμφωνίας μεταξύ λογιστικών στοιχείων ενεργητικού και ανοιγμάτων
του δείκτη μόχλευσης
Εφαρμοστέο ποσό
1

Συνολικά στοιχεία ενεργητικού, κατά τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

2

Προσαρμογή για οντότητες που ενοποιούνται για λογιστικούς σκοπούς, αλλά εί
ναι εκτός του πεδίου της κανονιστικής ενοποίησης

3

(Προσαρμογή για καταπιστευματικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται
στον ισολογισμό σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, αλλά εξαιρού
νται από το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, σύμφωνα
με το άρθρο 429 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)

4

Προσαρμογή για παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

5

Προσαρμογή για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ)

6

Προσαρμογή για στοιχεία εκτός ισολογισμού (δηλ. μετατροπή των ανοιγμάτων
εκτός ισολογισμού σε ισοδύναμα ποσά πιστώσεων)

EU-6a

(Προσαρμογή για ενδοομιλικά ανοίγματα, που εξαιρούνται από το μέτρο του
συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης σύμφωνα με το άρθρο 429 παρά
γραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)

EU-6b

(Προσαρμογή για ανοίγματα που εξαιρούνται από το μέτρο του συνολικού
ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 14
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)

7

Άλλες προσαρμογές

8

Μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης

Πίνακας LRCom: Κοινή γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης
Ανοίγματα του δείκτη
μόχλευσης (ΚΚΑ)
Ανοίγματα εντός ισολογισμού (εκτός από παράγωγα και ΣΧΤ)
1

Εντός ισολογισμού στοιχεία (εκτός από παράγωγα, ΣΧΤ και καταπιστευματικά
στοιχεία ενεργητικού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων)

2

(Ποσά στοιχείων ενεργητικού που αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφα
λαίου της κατηγορίας 1)

3

Συνολικά ανοίγματα εντός ισολογισμού (εκτός από παράγωγα, ΣΧΤ και
καταπιστευματικά στοιχεία ενεργητικού) (άθροισμα των γραμμών 1 και 2)
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Ανοίγματα του δείκτη
μόχλευσης (ΚΚΑ)

Ανοίγματα σε παράγωγα
4

Κόστος αντικατάστασης που συνδέεται με όλες τις συναλλαγές παραγώγων (δηλ.
μετά την αφαίρεση του επιλέξιμου περιθωρίου διαφοράς αποτίμησης τοις μετρη
τοίς)

5

Ποσό προσαύξησης για PFE που συνδέεται με όλες τις συναλλαγές παραγώγων
(μέθοδος βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς)

EU-5a

Άνοιγμα προσδιοριζόμενο βάσει της μεθόδου αρχικού ανοίγματος

6

Εξασφάλιση καθαρής απόδοσης για παρεχόμενες εξασφαλίσεις παραγώγων, όταν
αφαιρούνται από τα στοιχεία ενεργητικού του ισολογισμού σύμφωνα με το εφαρ
μοστέο λογιστικό πλαίσιο

7

(Αφαίρεση των απαιτήσεων ως στοιχείων ενεργητικού για περιθώριο διαφοράς
αποτίμησης τοις μετρητοίς που παρέχεται σε συναλλαγές επί παραγώγων)

8

(Απαλλασσόμενο σκέλος CCP των ανοιγμάτων διαπραγμάτευσης που εκκαθαρίζο
νται για πελάτη)

9

Προσαρμοσμένο πραγματικό ονομαστικό ποσό πωληθέντων πιστωτικών παραγώ
γων

10

(Προσαρμοσμένες πραγματικές ονομαστικές αντισταθμίσεις και μειώσεις των προ
σαυξήσεων για πωληθέντα πιστωτικά παράγωγα)

11

Συνολικά ανοίγματα σε παράγωγα (άθροισμα των γραμμών 4 έως 10)
Ανοίγματα σε ΣΧΤ

12

Ακαθάριστα στοιχεία ενεργητικού ΣΧΤ (χωρίς αναγνώριση του συμψηφισμού),
μετά την προσαρμογή για συναλλαγές με λογιστική καταχώριση ως πωλήσεις

13

(Συμψηφισμένα ποσά απαιτήσεων και υποχρεώσεων τοις μετρητοίς από ακαθάρι
στα στοιχεία ενεργητικού ΣΧΤ)

14

Άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου για στοιχεία ενεργητικού ΣΧΤ

EU-14a

Παρέκκλιση για ΣΧΤ: Άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σύμ
φωνα με το άρθρο 429β παράγραφος 4 και το άρθρο 222 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013

15

Ανοίγματα συναλλαγών αντιπροσώπου

EU-15a

(Απαλλασσόμενο σκέλος CCP των ανοιγμάτων διαπραγμάτευσης ΣΧΤ που εκκα
θαρίζονται για πελάτη)

16

Συνολικά ανοίγματα σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (άθροισμα
των γραμμών 12 έως 15a)
Άλλα ανοίγματα εκτός ισολογισμού

17

Ανοίγματα εκτός ισολογισμού στην ακαθάριστη ονομαστική αξία
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Ανοίγματα του δείκτη
μόχλευσης (ΚΚΑ)

18

(Προσαρμογές για μετατροπή σε ισοδύναμα ποσά πιστώσεων)

19

Άλλα ανοίγματα εκτός ισολογισμού (άθροισμα των γραμμών 17 και 18)

Ανοίγματα που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφοι 7 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
(εντός και εκτός ισολογισμού)
EU-19a

(Ενδοομιλικά ανοίγματα (σε ατομική βάση) που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρ
θρο 429 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (εντός και εκτός
ισολογισμού))

EU-19b

(Ανοίγματα που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 14 του κα
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (εντός και εκτός ισολογισμού))
Κεφάλαιο και μέτρο του συνολικού ανοίγματος

20

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1

21

Μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (άθροισμα των
γραμμών 3, 11, 16, 19, EU-19a και EU-19b)
Δείκτης μόχλευσης

22

Δείκτης μόχλευσης
Επιλογή των μεταβατικών ρυθμίσεων και ποσό των μη αναγνωριζόμενων καταπιστευματικών στοιχείων

EU-23

Επιλογή των μεταβατικών ρυθμίσεων για τον καθορισμό του μέτρου κεφαλαίου

EU-24

Ποσό μη αναγνωριζόμενων καταπιστευματικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρ
θρο 429 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Πίνακας LRSpl: Κατανομή των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού (εκτός από παράγωγα, ΣΧΤ και εξαιρούμενα
ανοίγματα)
Ανοίγματα του δείκτη
μόχλευσης (ΚΚΑ)
EU-1

Συνολικά ανοίγματα εντός ισολογισμού (εκτός από παράγωγα, ΣΧΤ και εξαιρού
μενα ανοίγματα), εκ των οποίων:

EU-2

Ανοίγματα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών

EU-3

Ανοίγματα εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, εκ των οποίων:

EU-4

Καλυμμένα ομόλογα

EU-5

Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται ως κρατικά

EU-6

Ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων, ΠΤΑ, διεθνών οργανισμών και
ΟΔΤ που δεν αντιμετωπίζονται ως κράτη

L 39/12

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.2.2016
Ανοίγματα του δείκτη
μόχλευσης (ΚΚΑ)

EU-7

Ιδρύματα

EU-8

Εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακινήτων

EU-9

Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής

EU-10

Εταιρείες

EU-11

Ανοίγματα σε αθέτηση

EU-12

Άλλα ανοίγματα (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο, τιτλοποιήσεις και άλλα στοιχεία
ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις)

Δείκτης μόχλευσης (ΚΚΑ) – Υπόδειγμα γνωστοποίησης
Πίνακας LRQua: Πλαίσια ελεύθερου κειμένου για γνωστοποίηση σχετικά με ποιοτικά στοιχεία
Στήλη
Ελεύθερο κείμενο
Γραμμή

1

Περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμο-ποιούνται για τη διαχείριση του κινδύ
νου υπερβολικής μόχλευσης

2

Περιγραφή των παραγόντων που επηρέασαν τον δείκτη μόχλευσης κατά τη διάρ
κεια της περιόδου στην οποία αυτός αναφέρεται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I
ΜΕΡΟΣ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.

Συμβάσεις και δεδομένα αναφοράς

1.1. Συμβάσεις
1. Χρησιμοποιείται το ακόλουθο γενικό σύμβολο στις οδηγίες: {Υπόδειγμα, Γραμμή}.
2. Χρησιμοποιείται το ακόλουθο σύμβολο, όταν οι οδηγίες παραπέμπουν σε κελί ή κελιά στο παράρτημα XI του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής: {Παράρτημα XI SupRep, Υπόδειγμα, Γραμμή, Στήλη}.
3. Για τον σκοπό της γνωστοποίησης του δείκτη μόχλευσης, η φράση «εκ των οποίων» αναφέρεται σε ένα στοιχείο που
είναι ένα υποσύνολο μιας ανώτερης κατηγορίας ανοίγματος.
4. Όπως και στην περίπτωση ολόκληρων των τίτλων αυτών των γραμμών, τα ιδρύματα γνωστοποιούν τις τιμές στις
γραμμές {LRCom,2}, {LRCom,7}, {LRCom,8}, {LRCom,10}, {LRCom,13}, {LRCom,EU-15a}, {LRCom,18}, {LRCom,
EU-19a} και {LRCom,EU-19b} εντός παρενθέσεων, εφόσον οι τιμές που γνωστοποιούνται σε αυτές τις γραμμές
μειώνουν το άνοιγμα του δείκτη μόχλευσης. Τα ιδρύματα μεριμνούν ώστε οι τιμές αυτές να συμβάλλουν αρνητικά στα
αθροίσματα που πρέπει να γνωστοποιούνται στα σημεία {LRCom,3}, {LRCom,11}, {LRCom,16}, {LRCom,19} και
{LRCom,21}.
1.2. Δεδομένα αναφοράς
5. Στο κελί «Ημερομηνία αναφοράς», τα ιδρύματα συμπληρώνουν την ημερομηνία στην οποία αναφέρονται όλες οι
πληροφορίες που γνωστοποιούνται στα υποδείγματα LRSum, LRCom και LRSpl. Η ημερομηνία αυτή είναι η τελευταία
ημερολογιακή ημέρα του τρίτου μήνα του αντίστοιχου τριμήνου.
6. Στο κελί «Όνομα οντότητας», τα ιδρύματα συμπληρώνουν το όνομα της οντότητας στην οποία αναφέρονται τα
δεδομένα που παρέχονται στα υποδείγματα LRSum, LRCom και LRSpl.
7. Στο κελί «Επίπεδο εφαρμογής», τα ιδρύματα αναφέρουν το επίπεδο εφαρμογής που αποτελεί τη βάση για τα δεδομένα
που παρέχονται στα υποδείγματα. Όταν συμπληρώνουν αυτό το κελί, τα ιδρύματα επιλέγουν ένα από τα εξής:
— Ενοποιημένο
— Ατομικό
— Υποενοποιημένο
1.3. Δεδομένα αναφοράς
8. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος και των σχετικών υποδειγμάτων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες
συντμήσεις:
— ΚΚΑ, που είναι σύντμηση του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και εννοεί τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 575/2013.
— ΣΧΤ, που είναι σύντμηση της «συναλλαγής χρηματοδότησης τίτλων» και σημαίνει «συναλλαγές επαναγοράς,
συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού
και πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης» του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
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ΜΕΡΟΣ 2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

2. Υπόδειγμα LRSum: Συνοπτική παρουσίαση της συμφωνίας μεταξύ λογιστικών στοιχείων ενεργητικού και
ανοιγμάτων του δείκτη μόχλευσης
9. Τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα για να συμπληρώσουν το υπόδειγμα LRSum του
παραρτήματος I.
Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
Γραμμή

{1}

Συνολικά στοιχεία ενεργητικού, κατά τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού, όπως δημοσιεύθηκαν στις οικονομικές
τους καταστάσεις βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
σημείο 77) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{2}

Προσαρμογή για οντότητες που ενοποιούνται για λογιστικούς σκοπούς, αλλά είναι εκτός του πε
δίου της κανονιστικής ενοποίησης
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τη διαφορά της αξίας μεταξύ του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, όπως
γνωστοποιείται στο σημείο {LRSum,8}, και των συνολικών λογιστικών στοιχείων ενεργητικού, όπως γνω
στοποιούνται στο σημείο {LRSum,1}, η οποία προκύπτει από τις διαφορές μεταξύ του λογιστικού πεδίου
εφαρμογής της ενοποίησης και του κανονιστικού πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης.
Εάν η προσαρμογή αυτή οδηγεί σε αύξηση του ανοίγματος, τα ιδρύματα γνωστοποιούν θετικό ποσό. Εάν
η προσαρμογή αυτή οδηγεί σε μείωση του ανοίγματος, τα ιδρύματα γνωστοποιούν αρνητικό ποσό.

{3}

(Προσαρμογή για καταπιστευματικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό
σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, αλλά εξαιρούνται από το μέτρο του συνολικού
ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 13 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013)
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ποσό των μη αναγνωριζόμενων καταπιστευματικών στοιχείων, σύμφωνα με
το άρθρο 429 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Επειδή η προσαρμογή αυτή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύ
ματα θέτουν την τιμή που γνωστοποιείται σε αυτή τη γραμμή εντός παρενθέσεων (που σημαίνει αρνητικό
ποσό).

{4}

Προσαρμογή για παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Για τα πιστωτικά παράγωγα και τις συμβάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα γνωστοποιούν τη διαφορά στην αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας των πα
ραγώγων που αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και της αξίας ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης,
όπως προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 429 παράγραφος 4 στοιχείο β), του άρθρου 429 παρά
γραφος 9, σε συνδυασμό με το άρθρο 429α, το άρθρο 429 παράγραφος 11 στοιχεία α) και β) και το άρ
θρο 429 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Εάν η προσαρμογή αυτή οδηγεί σε αύξηση του ανοίγματος, τα ιδρύματα γνωστοποιούν θετικό ποσό. Εάν
η προσαρμογή αυτή οδηγεί σε μείωση του ανοίγματος, τα ιδρύματα θέτουν το ποσό αυτό εντός παρενθέ
σεων (που σημαίνει αρνητικό ποσό).

{5}

Προσαρμογή για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (ΣΧΤ)
Για τις ΣΧΤ, τα ιδρύματα γνωστοποιούν τη διαφορά στην αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας των ΣΧΤ που
αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και της αξίας ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, όπως προσδιο
ρίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 429 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ), σε συνδυασμό με το άρ
θρο 429β, το άρθρο 429 παράγραφος 5 στοιχεία γ) και δ), το άρθρο 429 παράγραφος 8 και το άρ
θρο 429 παράγραφος 11 στοιχεία γ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Εάν η προσαρμογή αυτή οδηγεί σε αύξηση του ανοίγματος, τα ιδρύματα γνωστοποιούν θετικό ποσό. Εάν
η προσαρμογή αυτή οδηγεί σε μείωση του ανοίγματος, τα ιδρύματα θέτουν το ποσό αυτό εντός παρενθέ
σεων (που σημαίνει αρνητικό ποσό).
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Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
Γραμμή

{6}

Προσαρμογή για στοιχεία εκτός ισολογισμού (δηλαδή μετατροπή των ανοιγμάτων εκτός ισολογι
σμού σε ισοδύναμα ποσά πιστώσεων)
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τη διαφορά της αξίας μεταξύ του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, όπως
γνωστοποιείται στο σημείο {LRSum,8}, και των συνολικών λογιστικών στοιχείων ενεργητικού, όπως γνω
στοποιούνται στο σημείο {LRSum,1}, η οποία προκύπτει από τη συμπερίληψη στοιχείων εκτός ισολογι
σμού στο μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης.
Επειδή η προσαρμογή αυτή αυξάνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, αναφέρε
ται ως θετικό ποσό.

{EU-6a}

(Προσαρμογή για εξαιρούμενα ενδοομιλικά ανοίγματα, που εξαιρούνται από το μέτρο του συν
ολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 7 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)
Άρθρο 429 παράγραφος 7 και άρθρο 113 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το τμήμα των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού που εξαιρείται από το μέτρο
του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 7 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στο άρ
θρο 113 παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και εφόσον οι αρμόδιες
αρχές έχουν παράσχει την έγκρισή τους.
Επειδή η προσαρμογή αυτή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύ
ματα θέτουν την τιμή που γνωστοποιείται σε αυτή τη γραμμή εντός παρενθέσεων (που σημαίνει αρνητικό
ποσό).

{EU-6b}

(Προσαρμογή για ανοίγματα που εξαιρούνται από το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δεί
κτη μόχλευσης σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013)
Άρθρο 429 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το τμήμα των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού που εξαιρείται από το μέτρο
του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 14 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται εκεί και εφό
σον οι αρμόδιες αρχές έχουν παράσχει την έγκρισή τους.
Επειδή η προσαρμογή αυτή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύ
ματα θέτουν τις τιμές που γνωστοποιούνται σε αυτή τη γραμμή εντός παρενθέσεων (που σημαίνει αρνη
τικό ποσό).

{7}

Άλλες προσαρμογές
Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν κάθε εναπομένουσα διαφορά της αξίας μεταξύ του ανοίγματος του δείκτη
μόχλευσης, όπως γνωστοποιείται στο σημείο {LRSum,8}, και των συνολικών λογιστικών στοιχείων ενεργη
τικού, όπως γνωστοποιούνται στο σημείο {LRSum,1}, η οποία δεν περιλαμβάνεται στα σημεία {LRSum,2},
{LRSum,3}, {LRSum,4}, {LRSum,5}, {LRSum,6}, {LRSum,EU-6a} ή {LRSum,EU-6b}. Μπορεί να περι
λαμβάνουν, για παράδειγμα, τα ποσά στοιχείων ενεργητικού που αφαιρούνται από το κεφάλαιο της κατη
γορίας 1 και τα οποία, επομένως, αφαιρούνται από το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μό
χλευσης κατά το σημείο {LRCom,2}.
Εάν οι προσαρμογές αυτές οδηγούν σε αύξηση του ανοίγματος, τα ιδρύματα αναφέρουν θετικό ποσό. Εάν
οι προσαρμογές αυτές οδηγούν σε μείωση του ανοίγματος, τα ιδρύματα θέτουν το ποσό αυτό εντός πα
ρενθέσεων (που σημαίνει αρνητικό ποσό).

{8}

Μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ποσό που αναφέρθηκε στο σημείο {LRCom,21}.
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3. Υπόδειγμα LRCom: Κοινή γνωστοποίηση του δείκτη μόχλευσης
10. Τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα για να συμπληρώσουν το υπόδειγμα LRCom
του παραρτήματος I.
Γραμμή

Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες

{1}

Εντός ισολογισμού στοιχεία (εκτός από παράγωγα, ΣΧΤ και καταπιστευματικά στοιχεία ενεργη
τικού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων)
Άρθρο 429 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν όλα τα στοιχεία ενεργητικού, εκτός από τις συμβάσεις που απαριθμούνται
στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα πιστωτικά παράγωγα, τις ΣΧΤ και τα καταπι
στευματικά στοιχεία ενεργητικού, σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013. Τα ιδρύματα βασίζουν την αποτίμηση αυτών των στοιχείων ενεργητικού στις αρχές
που καθορίζονται στο άρθρο 429 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Τα ιδρύματα αναφέρουν στο κελί αυτό τα εισπραχθέντα μετρητά ή οποιονδήποτε τίτλο που παρέχεται σε
αντισυμβαλλόμενο μέσω ΣΧΤ και που διατηρείται στον ισολογισμό (δηλαδή δεν πληρούνται τα λογι
στικά κριτήρια, βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου, για τη μη αναγνώριση).

{2}

(Ποσά στοιχείων ενεργητικού που αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου της κα
τηγορίας 1)
Άρθρο 429 παράγραφος 4 στοιχείο α) και άρθρο 499 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ποσό των κανονιστικών προσαρμογών αξίας που πραγματοποιούνται σε
ποσά της κατηγορίας 1, σύμφωνα με την επιλογή που γίνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 499 παράγρα
φος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,EU-23}.
Ειδικότερα, τα ιδρύματα γνωστοποιούν την τιμή του αθροίσματος όλων των προσαρμογών οι οποίες
αφορούν την αξία ενός στοιχείου ενεργητικού και οι οποίες απαιτούνται βάσει των εξής:
— Άρθρα 32 έως 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή
— Άρθρα 36 έως 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ή
— Άρθρα 56 έως 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ανάλογα με την περίπτωση.
Όταν η επιλογή για γνωστοποίηση του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 499
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τις
εξαιρέσεις, τις εναλλακτικές λύσεις και τις αναστολές των εν λόγω αφαιρέσεων, που προβλέπονται στα
άρθρα 48, 49 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την παρέκκλιση
που προβλέπεται στο δέκατο μέρος τίτλος I κεφάλαια 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Αντιθέτως, όταν η επιλογή για γνωστοποίηση του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 γίνεται σύμφωνα με το
άρθρο 499 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα λαμβάνουν
υπόψη τις εξαιρέσεις, τις εναλλακτικές λύσεις και τις αναστολές των εν λόγω αφαιρέσεων, που προβλέ
πονται στα άρθρα 48, 49 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις
παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο δέκατο μέρος τίτλος I κεφάλαια 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013.
Για να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, τα ιδρύματα δεν αναφέρουν προσαρμογές που έχουν ήδη εφαρ
μοστεί, σύμφωνα με το άρθρο 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά τον υπολογισμό της
αξίας ανοίγματος στις γραμμές 1, 4 και 12, ούτε αναφέρουν κάποια προσαρμογή που δεν μειώνει την
αξία του συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύματα θέτουν την τιμή
του κελιού αυτού εντός παρενθέσεων (που σημαίνει ότι συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να
γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,3}).

{3}

Συνολικά ανοίγματα εντός ισολογισμού (εκτός από παράγωγα, ΣΧΤ και καταπιστευματικά στοι
χεία ενεργητικού) (άθροισμα των γραμμών 1 και 2)
Το άθροισμα των σημείων{LRCom,1} και {LRCom,2}. Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη ότι το σημείο
{LRCom,2} συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα αυτό.
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{4}

Κόστος αντικατάστασης που συνδέεται με όλες τις συναλλαγές παραγώγων (δηλαδή μετά την
αφαίρεση του επιλέξιμου περιθωρίου διαφοράς αποτίμησης τοις μετρητοίς)
Άρθρα 274, 295, 296, 297, 298, 429α και άρθρο 429α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το τρέχον κόστος αντικατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 274 παράγρα
φος 1, των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κα
θώς και των πιστωτικών παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός ισολογισμού. Το εν λόγω κό
στος αντικατάστασης είναι μετά την αφαίρεση του επιλέξιμου περιθωρίου διαφοράς αποτίμησης τοις με
τρητοίς, σύμφωνα με το άρθρο 429α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ενώ δεν πε
ριλαμβάνεται το όποιο περιθώριο διαφοράς αποτίμησης που έχει ληφθεί τοις μετρητοίς στο απαλλασσό
μενο σκέλος κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCP), σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 11 του κα
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 429α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύ
ματα δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των συμβάσεων ανανέωσης οφειλής και άλλων συμ
φωνιών συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 295 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Δεν εφαρμόζε
ται συμψηφισμός μεταξύ προϊόντων. Ωστόσο, τα ιδρύματα δύνανται να συμψηφίζουν, στην κατηγορία
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 272 σημείο 25) στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, και τα πιστωτικά παράγωγα, όταν υπόκεινται σε συμφωνία συμβατικού συμψηφισμού
μεταξύ προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 295 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν όλα τα πιστωτικά παράγωγα, και όχι μόνον αυτά του χαρτοφυλακίου συ
ναλλαγών.
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στο κελί αυτό συμβάσεις που μετρώνται με την εφαρμογή της μεθόδου
αρχικού ανοίγματος, σύμφωνα με το άρθρο 429α παράγραφος 8 και το άρθρο 275 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{5}

Ποσό προσαύξησης για PFE που συνδέεται με όλες τις συναλλαγές παραγώγων (μέθοδος βάσει
τρεχουσών τιμών αγοράς)
Άρθρα 274, 295, 296, 297, 298, άρθρο 299 παράγραφος 2 και άρθρο 429α του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν την προσαύξηση για το δυνητικό μελλοντικό άνοιγμα (Potential Future Ex
posure — PFE) των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 και των πιστωτικών παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός ισολογισμού, που
υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς (άρθρο 274 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, για τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, και άρθρο 299 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για τα πιστωτικά
παράγωγα) και την εφαρμογή των κανόνων συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 429α παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Κατά τον προσδιορισμό της αξίας ανοίγματος των συμβάσεων αυ
τών, τα ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις των συμβάσεων ανανέωσης οφειλής και
άλλων συμφωνιών συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 295 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Δεν
εφαρμόζεται συμψηφισμός μεταξύ προϊόντων. Ωστόσο, τα ιδρύματα δύνανται να συμψηφίζουν, στην κα
τηγορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 272 σημείο 25) στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, και τα πιστωτικά παράγωγα, όταν υπόκεινται σε συμφωνία συμβατικού συμψηφισμού
μεταξύ προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 295 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 429α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά
τον προσδιορισμό του δυνητικού μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος των πιστωτικών παραγώγων, τα
ιδρύματα εφαρμόζουν τις αρχές του άρθρου 299 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 σε όλα τα πιστωτικά τους παράγωγα, και όχι μόνον σε εκείνα που εντάσσονται στο χαρ
τοφυλάκιο συναλλαγών.
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στο κελί αυτό συμβάσεις που μετρώνται με την εφαρμογή της μεθόδου
αρχικού ανοίγματος, σύμφωνα με το άρθρο 429α παράγραφος 8 και το άρθρο 275 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{EU-5a}

Άνοιγμα προσδιοριζόμενο βάσει της μεθόδου αρχικού ανοίγματος
Άρθρο 429α παράγραφος 8 και άρθρο 275 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το μέτρο του ανοίγματος των συμβάσεων που απαριθμούνται στα σημεία 1
και 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέ
θοδο αρχικού ανοίγματος, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 274 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
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Τα ιδρύματα που εφαρμόζουν τη μέθοδο αρχικού ανοίγματος δεν μειώνουν το μέτρο του ανοίγματος
κατά το ποσό του περιθωρίου διαφοράς αποτίμησης που έχει ληφθεί τοις μετρητοίς, σύμφωνα με το άρ
θρο 429α παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Τα ιδρύματα που δεν χρησιμοποιούν τη μέθοδο αρχικού ανοίγματος δεν συμπληρώνουν το κελί αυτό.
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στο κελί αυτό συμβάσεις που μετρώνται με την εφαρμογή της μεθόδου
βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 429α παράγραφος 1 και το άρθρο 274 του κα
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{6}

Εξασφάλιση καθαρής απόδοσης για παρεχόμενες εξασφαλίσεις παραγώγων, όταν αφαιρούνται
από τα στοιχεία ενεργητικού του ισολογισμού σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο
Άρθρο 429α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ποσό των παρεχόμενων εξασφαλίσεων παραγώγων, όταν η παροχή των εν
λόγω εξασφαλίσεων μειώνει το ποσό των στοιχείων ενεργητικού βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού
πλαισίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 429α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στο κελί αυτό το αρχικό περιθώριο για συναλλαγές επί παραγώγων εκ
καθαριζόμενες για πελάτη σε αναγνωρισμένο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (QCCP) ή το επιλέξιμο περιθώ
ριο διαφοράς αποτίμησης τοις μετρητοίς, όπως ορίζεται στο άρθρο 429α παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{7}

(Αφαίρεση των απαιτήσεων ως στοιχείων ενεργητικού για περιθώριο διαφοράς αποτίμησης τοις
μετρητοίς που παρέχεται σε συναλλαγές επί παραγώγων)
Άρθρο 429α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τις απαιτήσεις για περιθώριο διαφοράς αποτίμησης που καταβάλλεται τοις
μετρητοίς στον αντισυμβαλλόμενο σε συναλλαγές επί παραγώγων, εάν το ίδρυμα υποχρεούται, βάσει
του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου, να αναγνωρίζει τις εν λόγω απαιτήσεις ως στοιχείο ενεργητικού,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 429α παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ε) του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Το ποσό που γνωστοποιείται περιλαμβάνεται επίσης στο σημείο {LRCom,1}.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύματα θέτουν την τιμή
του κελιού αυτού εντός παρενθέσεων (που σημαίνει ότι συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να
γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,11}).

{8}

(Απαλλασσόμενο σκέλος CCP των ανοιγμάτων διαπραγμάτευσης που εκκαθαρίζονται για πε
λάτη)
Άρθρο 429 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τα απαλλασσόμενα ανοίγματα διαπραγμάτευσης έναντι αναγνωρισμένου κε
ντρικού αντισυμβαλλομένου (QCCP) από συναλλαγές επί παραγώγων εκκαθαριζόμενες για πελάτη, υπό
τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 306 παράγρα
φος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Το μέρος του ανωτέρω ποσού που συνδέεται με το κόστος αντικατάστασης γνωστοποιείται ακαθάριστο
από το περιθώριο διαφοράς αποτίμησης της μετρητοίς.
Το ποσό που γνωστοποιείται περιλαμβάνεται επίσης, αντιστοίχως, στα σημεία: {LRCom,1}, {LRCom,4},
{LRCom,5} και {LRCom,EU-5a}.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύματα θέτουν την τιμή
του κελιού αυτού εντός παρενθέσεων (που σημαίνει ότι συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να
γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,11}).
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Προσαρμοσμένο πραγματικό ονομαστικό ποσό πωληθέντων πιστωτικών παραγώγων
Άρθρο 429α παράγραφοι 5 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ανώτατο όριο της ονομαστικής αξίας των πωληθέντων πιστωτικών παρα
γώγων (δηλαδή όταν το ίδρυμα παρέχει πιστωτική προστασία σε έναν αντισυμβαλλόμενο), όπως προβλέ
πεται στο άρθρο 429α παράγραφοι 5 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{10}

(Προσαρμοσμένες πραγματικές ονομαστικές αντισταθμίσεις και μειώσεις των προσαυξήσεων για
πωληθέντα πιστωτικά παράγωγα)
Άρθρο 429α παράγραφοι 5 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ανώτατο όριο της ονομαστικής αξίας των αγορασθέντων πιστωτικών πα
ραγώγων (δηλαδή όταν το ίδρυμα αγοράζει πιστωτική προστασία από έναν αντισυμβαλλόμενο), με τα
ίδια ονόματα αναφοράς όπως τα πωληθέντα πιστωτικά παράγωγα από το ίδρυμα, εφόσον η εναπομέ
νουσα ληκτότητα της αγορασθείσας προστασίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από την εναπομένουσα ληκτό
τητα της πωληθείσας προστασίας. Επομένως, η αξία δεν υπερβαίνει την αξία που καταγράφεται στο ση
μείο {LRCom,9} για κάθε όνομα αναφοράς.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύματα θέτουν την τιμή
του κελιού αυτού εντός παρενθέσεων (που σημαίνει ότι συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να
γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,11}).

{11}

Συνολικά ανοίγματα σε παράγωγα (άθροισμα των γραμμών 4 έως 10)
Άθροισμα των σημείων {LRCom,4}, {LRCom,5}, {LRCom,EU-5a}, {LRCom,6}, {LRCom,7},
{LRCom,8}, {LRCom,9} και {LRCom,10}. Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη ότι τα σημεία {LRCom,7},
{LRCom,8} και {LRCom,10} συμβάλλουν αρνητικά στο άθροισμα αυτό.

{12}

Ακαθάριστα στοιχεία ενεργητικού ΣΧΤ (χωρίς αναγνώριση του συμψηφισμού), μετά την προσαρ
μογή για συναλλαγές με λογιστική καταχώριση ως πωλήσεις
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 77), άρθρο 206 και άρθρο 429β παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τη λογιστική αξία ισολογισμού, βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού πλαι
σίου, των ΣΧΤ που είτε καλύπτονται είτε δεν καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού, επιλέξιμη
βάσει του άρθρου 206 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπου οι συμβάσεις αναγνωρίζονται ως
στοιχεία ενεργητικού στον ισολογισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του προληπτικού
ή λογιστικού συμψηφισμού ή του μετριασμού του κινδύνου (δηλαδή η λογιστική αξία ισολογισμού,
προσαρμοσμένη στα αποτελέσματα του λογιστικού συμψηφισμού ή του μετριασμού του κινδύνου).
Επιπλέον, όταν επιτυγχάνεται λογιστική καταχώριση πώλησης για μια ΣΧΤ, βάσει του εφαρμοστέου λογι
στικού πλαισίου, τα ιδρύματα αντιστρέφουν όλες τις πωλήσεις που σχετίζονται με λογιστικές εγγραφές,
σύμφωνα με το άρθρο 429β παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Τα ιδρύματα δεν αναφέρουν στο κελί αυτό τα εισπραχθέντα μετρητά ή οποιονδήποτε τίτλο που παρέχε
ται σε αντισυμβαλλόμενο μέσω των ανωτέρω συναλλαγών και διατηρείται στον ισολογισμό (δηλαδή δεν
πληρούνται τα λογιστικά κριτήρια για τη μη αναγνώριση).

{13}

(Συμψηφισμένα ποσά απαιτήσεων και υποχρεώσεων τοις μετρητοίς από ακαθάριστα στοιχεία
ενεργητικού ΣΧΤ)
Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 77), άρθρο 206, άρθρο 429 παράγραφος 5 στοιχείο δ), άρθρο 429 πα
ράγραφος 8 και άρθρο 429β παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ποσό των απαιτήσεων τοις μετρητοίς από ακαθάριστα στοιχεία ενεργητι
κού ΣΧΤ που έχουν συμψηφιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύματα θέτουν την τιμή
του κελιού αυτού εντός παρενθέσεων (που σημαίνει ότι συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να
γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,16}).
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Άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου για στοιχεία ενεργητικού ΣΧΤ
Άρθρο 429β παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν την προσαύξηση για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των ΣΧΤ,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εκτός ισολογισμού, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρ
θρο 429β παράγραφος 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ανάλογα με την περίπτωση.
Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν στο κελί αυτό πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 429β παράγραφος 6 στοι
χείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στο κελί αυτό ΣΧΤ αντιπροσώπου, εάν το ίδρυμα παρέχει αποζημίωση
ή εγγύηση σε έναν πελάτη ή αντισυμβαλλόμενο, η οποία περιορίζεται στο ύψος οποιασδήποτε διαφοράς
μεταξύ της αξίας του τίτλου ή των χρηματικών διαθεσίμων που έχει δανειοδοτήσει ο πελάτης και της
αξίας των εξασφαλίσεων που έχει παράσχει ο δανειολήπτης, σύμφωνα με το άρθρο 429β παράγραφος 6
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Αντ' αυτού, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν τα στοιχεία
αυτά στο σημείο {LRCom,15}.

{EU-14a}

Παρέκκλιση για ΣΧΤ: Άνοιγμα σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το άρ
θρο 429β παράγραφος 4 και το άρθρο 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Άρθρο 429β παράγραφος 4 και άρθρο 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν την προσαύξηση για ΣΧΤ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εκτός
ισολογισμού, που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 222 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφό
σον τηρείται κατώτατο όριο 20 % για τον εφαρμοστέο συντελεστή στάθμισης κινδύνου.
Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν στο κελί αυτό πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 429β παράγραφος 6 στοι
χείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στο κελί αυτό συναλλαγές για τις οποίες το μέρος της προσαύξησης
στην αξία του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται
στο άρθρο 429β παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{15}

Ανοίγματα συναλλαγών αντιπροσώπου
Άρθρο 429β παράγραφοι 2, 3 και παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν την αξία ανοίγματος ΣΧΤ αντιπροσώπου, εάν το ίδρυμα παρέχει αποζημίωση
ή εγγύηση σε έναν πελάτη ή αντισυμβαλλόμενο, η οποία περιορίζεται στο ύψος οποιασδήποτε διαφοράς
μεταξύ της αξίας του τίτλου ή των χρηματικών διαθεσίμων που έχει δανειοδοτήσει ο πελάτης και της
αξίας των εξασφαλίσεων που έχει παράσχει ο δανειολήπτης, σύμφωνα με το άρθρο 429β παράγραφος 6
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και συνίσταται μόνον στην προσαύξηση που προσδιο
ρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 429β παράγραφος 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ανάλογα
με την περίπτωση.
Τα ιδρύματα δεν περιλαμβάνουν στο κελί αυτό πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 429β παράγραφος 6
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{EU-15a}

(Απαλλασσόμενο σκέλος CCP των ανοιγμάτων διαπραγμάτευσης ΣΧΤ που εκκαθαρίζονται για
πελάτη)
Άρθρο 429 παράγραφος 11 και άρθρο 306 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το απαλλασσόμενο σκέλος CCP των ανοιγμάτων διαπραγμάτευσης ΣΧΤ που
εκκαθαρίζονται για πελάτη, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπο
νται στο άρθρο 306 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
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Όταν το απαλλασσόμενο σκέλος του κεντρικού αντισυμβαλλομένου είναι τίτλος, δεν περιλαμβάνεται στο
κελί αυτό, εκτός εάν πρόκειται για επενεχυριασθέντα τίτλο, που βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού
πλαισίου (δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013) περιλαμβάνεται στην πλήρη αξία.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύματα θέτουν την τιμή
του κελιού αυτού εντός παρενθέσεων (που σημαίνει ότι συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να
γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,16}).

{16}

Συνολικά ανοίγματα σε ΣΧΤ (άθροισμα των γραμμών 12 έως 15a)
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των σημείων {LRCom,12}, {LRCom,EU-12a}, {LRCom,13},
{LRCom,14}, {LRCom,15} και {LRCom,EU-15a}.
Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη ότι τα σημεία {LRCom,13} και {LRCom,EU-15a} συμβάλλουν αρνητικά
στο άθροισμα αυτό.

{17}

Ανοίγματα εκτός ισολογισμού στην ακαθάριστη ονομαστική αξία
Άρθρο 429 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν την ονομαστική αξία όλων των στοιχείων εκτός ισολογισμού, όπως ορίζεται
στο άρθρο 429 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, πριν από οποιαδήποτε προσαρ
μογή με συντελεστές μετατροπής.

{18}

(Προσαρμογές για μετατροπή σε ισοδύναμα ποσά πιστώσεων)
Άρθρο 429 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν τη διαφορά της αξίας μεταξύ της ονομαστικής αξίας των στοιχείων εκτός
ισολογισμού, όπως γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,17}, και της αξίας του ανοίγματος του δείκτη
μόχλευσης των στοιχείων εκτός ισολογισμού, όπως περιλαμβάνεται στο σημείο {LRCom,19}.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, η τιμή που γνωστοποιείται
στο κελί αυτό συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να γνωστοποιείται στο σημείο
{LRCom,19}.

{19}

Άλλα ανοίγματα εκτός ισολογισμού (άθροισμα των γραμμών 17 και 18)
Άρθρο 429 παράγραφος 10, άρθρο 111 παράγραφος 1 και άρθρο 166 παράγραφος 9 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τις αξίες του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης για στοιχεία εκτός ισολογι
σμού, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών συντελεστών μετατροπής.
Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη ότι το σημείο {LRCom,18} συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα αυτό.

{EU-19a}

(Ενδοομιλικά ανοίγματα (σε ατομική βάση) που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 429 παρά
γραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (εντός και εκτός ισολογισμού))
Άρθρο 429 παράγραφος 7 και άρθρο 113 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τα ανοίγματα που δεν έχουν ενοποιηθεί στο εφαρμοστέο επίπεδο ενοποίησης,
τα οποία μπορούν να επωφεληθούν από τη μεταχείριση που προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 6
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρο
νται στο άρθρο 113 παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και εφόσον
οι αρμόδιες αρχές έχουν παράσχει την έγκρισή τους.
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Το ποσό που γνωστοποιείται πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης στα εφαρμοστέα κελιά ανωτέρω, ως εάν
να μην ίσχυε εξαίρεση.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύματα θέτουν την τιμή
του κελιού αυτού εντός παρενθέσεων (που σημαίνει ότι συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να
γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,21}).

{EU-19b}

(Ανοίγματα που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 (εντός και εκτός ισολογισμού))
Άρθρο 429 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τα ανοίγματα που εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 14
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται
εκεί και εφόσον οι αρμόδιες αρχές έχουν παράσχει την έγκρισή τους.
Το ποσό που γνωστοποιείται πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης στα εφαρμοστέα κελιά ανωτέρω, ως εάν
να μην ίσχυε εξαίρεση.
Επειδή μειώνει το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, τα ιδρύματα θέτουν την τιμή
του κελιού αυτού εντός παρενθέσεων (που σημαίνει ότι συμβάλλει αρνητικά στο άθροισμα που πρέπει να
γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,21}).

{20}

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1
Άρθρο 429 παράγραφος 3 και άρθρο 499 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 που υπολογίζεται σύμφωνα με
την επιλογή που έχει κάνει το ίδρυμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 499 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως γνωστοποιείται στο σημείο {LRCom,EU-23}.
Ειδικότερα, όταν το ίδρυμα έχει επιλέξει να γνωστοποιήσει το κεφάλαιο της κατηγορίας 1 σύμφωνα με
το άρθρο 499 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ίδρυμα γνωστοποιεί
το ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο δέκατο μέρος
τίτλος I κεφάλαια 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Αντιθέτως, όταν το ίδρυμα έχει επιλέξει να γνωστοποιήσει το κεφάλαιο της κατηγορίας 1 σύμφωνα με
το άρθρο 499 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το ίδρυμα γνωστοποιεί
το ποσό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013, αφού λάβει υπόψη τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο δέκατο μέρος τίτλος I
κεφάλαια 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{21}

Μέτρο του συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (άθροισμα των γραμμών 3, 11, 16, 19,
EU-19a και EU-19b)
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των σημείων {LRCom,3}, {LRCom,11}, {LRCom,16},
{LRCom,19}, {LRCom,EU-19a} και {LRCom,EU-19b}.
Τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη ότι τα σημεία {LRCom,EU-19a} και {LRCom,EU-19b} συμβάλλουν αρ
νητικά στο άθροισμα αυτό.

{22}

Δείκτης μόχλευσης
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το σημείο {LRCom,20}, διαιρούμενο διά του σημείου {LRCom,21}, εκφρα
σμένο ως ποσοστό.
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Επιλογή των μεταβατικών ρυθμίσεων για τον καθορισμό του μέτρου κεφαλαίου
Άρθρο 499 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα προσδιορίζουν την επιλογή τους όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για το κεφάλαιο,
για τους σκοπούς των απαιτήσεων γνωστοποίησης, γνωστοποιώντας μία από τις ακόλουθες δύο επιση
μάνσεις:
— «Πλήρης εφαρμογή», εάν το ίδρυμα επιλέγει να γνωστοποιεί τον δείκτη μόχλευσης σύμφωνα με το
άρθρο 499 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
— «Μεταβατική εφαρμογή», εάν το ίδρυμα επιλέγει να γνωστοποιεί τον δείκτη μόχλευσης σύμφωνα με
το άρθρο 499 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

{EU-24}

Ποσό μη αναγνωριζόμενων καταπιστευματικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγρα
φος 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το ποσό των μη αναγνωριζόμενων καταπιστευματικών στοιχείων, σύμφωνα
με το άρθρο 429 παράγραφος 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

4. Υπόδειγμα LRSpl: Κατανομή των ανοιγμάτων εντός ισολογισμού (εκτός από παράγωγα, ΣΧΤ και καταπιστευματικά
στοιχεία ενεργητικού)
11. Τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα για να συμπληρώσουν το υπόδειγμα LRSpl του
παραρτήματος I.
Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
Γραμμή

{EU-1}

Συνολικά ανοίγματα εντός ισολογισμού (εκτός από παράγωγα και ΣΧΤ), εκ των οποίων:
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των σημείων {LRSpl,EU-2} και {LRSpl,EU-3}.

{EU-2}

Ανοίγματα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν τα ανοίγματα, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημείο {LR4,070,010}, το οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγ
ματος των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, εξαιρουμένων των παρα
γώγων και των ΣΧΤ.

{EU-3}

Ανοίγματα εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, εκ των οποίων:
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των σημείων {LRSpl,EU-4}, {LRSpl,EU-5}, {LRSpl,EU-6},
{LRSpl,EU-7}, {LRSpl,EU-8}, {LRSpl,EU-9}, {LRSpl,EU-10}, {LRSpl,EU-11} και {LRSpl,EU-12}.

{EU-4}

Καλυμμένα ομόλογα
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,080,010} και {LR4,080,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι υπό τη μορφή καλυμμένων
ομολόγων.

{EU-5}

Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται ως κρατικά
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,090,010} και {LR4,090,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγματος έναντι οντοτήτων που αντιμετωπίζονται ως κράτη, βάσει του κα
νονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

L 39/24

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.2.2016

Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
Γραμμή

{EU-6}

Ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων, ΠΤΑ, διεθνών οργανισμών και ΟΔΤ που δεν
αντιμετωπίζονται ως κράτη
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,140,010} και {LR4,140,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγματος έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, πολυμε
ρών τραπεζών ανάπτυξης, διεθνών οργανισμών και οντοτήτων του δημοσίου τομέα που δεν αντιμετωπί
ζονται ως κράτη, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

{EU-7}

Ιδρύματα
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,180,010} και {LR4,180,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγματος έναντι ιδρυμάτων.

{EU-8}

Εξασφαλισμένα με υποθήκες επί ακινήτων
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,190,010} και {LR4,190,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι ανοίγματα εξασφαλισμένα
με υποθήκες επί ακινήτων.

{EU-9}

Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,210,010} και {LR4,210,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι άνοιγμα λιανικής τραπεζι
κής.

{EU-10}

Εταιρείες
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,230,010} και {LR4,230,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι άνοιγμα έναντι εταιρειών
(δηλαδή χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών).

{EU-11}

Ανοίγματα σε αθέτηση
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,280,010} και {LR4,280,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία ανοίγματος των στοιχείων ενεργητικού που είναι σε αθέτηση.

{EU-12}

Άλλα ανοίγματα (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο, τιτλοποιήσεις και άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν
συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις)
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν το άθροισμα των ανοιγμάτων, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής σημεία {LR4,290,010} και {LR4,290,020}, το
οποίο είναι η συνολική αξία άλλων ανοιγμάτων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών (π.χ. μετοχικό κεφά
λαιο, τιτλοποιήσεις και άλλα στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις), βάσει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν στοιχεία ενεργητικού που αφαιρού
νται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και, ως εκ τούτου, γνωστοποιούνται στο
σημείο {LRCom,2}, εκτός εάν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνονται στα σημεία
{LRSpl,EU-2} έως {LRSpl,EU-12}.
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5. Υπόδειγμα LRQua: Πλαίσια ελεύθερου κειμένου για γνωστοποίηση σχετικά με ποιοτικά στοιχεία
12. Τα ιδρύματα συμπληρώνουν το υπόδειγμα LRQua του παραρτήματος I εφαρμόζοντας τα εξής:
Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες
Γραμμή

{1}

Περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής
μόχλευσης
Άρθρο 451 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Η «περιγραφή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής μό
χλευσης» περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για:
α) τις διαδικασίες και τους πόρους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κινδύνου υπερβολι
κής μόχλευσης·
β) ποσοτικά εργαλεία, εάν υπάρχουν, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κινδύνου υπερβο
λικής μόχλευσης, που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενους εσωτερικούς στόχους
και κατά πόσον χρησιμοποιούνται άλλοι δείκτες εκτός από τον δείκτη μόχλευσης του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013·
γ) τρόπους με τους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι αναντιστοιχίες ληκτότητας και η σύσταση βαρών
επί των στοιχείων ενεργητικού, κατά τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης·
δ) διαδικασίες αντίδρασης σε μεταβολές του δείκτη μόχλευσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών
και των χρονοδιαγραμμάτων για την ενδεχόμενη αύξηση του κεφαλαίου της κατηγορίας 1, με σκοπό
τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης· ή διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα για την
προσαρμογή του παρονομαστή του δείκτη μόχλευσης (μέτρο του συνολικού ανοίγματος), για τη δια
χείριση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης.

{2}

Περιγραφή των παραγόντων που επηρέασαν τον δείκτη μόχλευσης κατά τη διάρκεια της περιό
δου στην οποία αυτός αναφέρεται
Άρθρο 451 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Η «περιγραφή των παραγόντων που επηρέασαν τον δείκτη μόχλευσης κατά τη διάρκεια της περιόδου
στην οποία αυτός αναφέρεται» περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με:
α) τον ποσοτικό προσδιορισμό της μεταβολής του δείκτη μόχλευσης, από την προηγούμενη ημερομηνία
αναφοράς για γνωστοποίηση
β) τους κυριότερους παράγοντες που επηρέασαν τον δείκτη μόχλευσης, από την προηγούμενη ημερομη
νία αναφοράς για γνωστοποίηση, με επεξηγηματικά σχόλια σχετικά με:
(1) τη φύση της μεταβολής και το κατά πόσον αυτή η μεταβολή ήταν στον αριθμητή του δείκτη ή
στον παρονομαστή του δείκτη ή και στους δύο·
(2) αν προέκυψε από εσωτερική στρατηγική απόφαση και, εάν ναι, κατά πόσον αυτή η στρατηγική
απόφαση στόχευε απευθείας στον δείκτη μόχλευσης ή είχε επιπτώσεις στον δείκτη μόχλευσης μό
νον εμμέσως·
(3) τους σημαντικότερους εξωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με το οικονομικό και το χρημα
τοπιστωτικό περιβάλλον, οι οποίοι επηρέασαν τον δείκτη μόχλευσης.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/201 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Φεβρουαρίου 2016
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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 (1),
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ'
αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI
μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών ( )

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

EG

86,9

IL

236,2

MA

94,9

TR

99,2

ZZ

129,3

MA

84,6

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10

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

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

174,3

ZZ

129,5

MA

37,9

TR

160,6

ZZ

99,3

BR

63,2

EG

46,6

IL

113,9

MA

61,6

TN

52,4

TR

60,1

ZZ

66,3

IL

124,0

MA

89,9

TR

84,6

ZZ

99,5

EG

69,8

IL

149,6

MA

143,0

TR

50,4

ZZ

103,2

IL

106,9

MA

89,2

TR

97,9

ZZ

98,0

CA

138,9

CL

93,0

US

153,9

ZZ

128,6

CL

233,5

CN

78,4

ZA

100,1

ZZ

137,3

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρ
μογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερι
κού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012,
σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
AΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/202 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
με την οποία καθορίζεται η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
πλαίσιο της επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του
μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 207 και 209, σε συνδυασμό με το
άρθρο 218 παράγραφος 9,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/152/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2008, για την υπογραφή και την
προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου (1),
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, (εφεξής «συμφωνία») υπογράφηκε στις
15 Ιανουαρίου 2009 και εφαρμόζεται προσωρινά από τις 4 Αυγούστου 2014.

(2)

Με το άρθρο 92 της συμφωνίας συστήνεται επιτροπή ΣΟΕΣ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της συμφωνίας
και την υλοποίηση όλων των εργασιών που αναφέρονται σ' αυτήν.

(3)

Το άρθρο 92 της συμφωνίας προβλέπει ότι τα μέρη λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση, την οργάνωση και τη
λειτουργία της επιτροπής ΣΟΕΣ.

(4)

Η Ένωση θα πρέπει να καθορίσει τη θέση που πρέπει να ληφθεί όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της
επιτροπής ΣΟΕΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση
συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της,
αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου, όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού της κανονισμού, βασίζεται στο
σχέδιο απόφασης της επιτροπής ΣΟΕΣ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Μικρές αλλαγές στο σχέδιο απόφασης, που δεν επιφέρουν καμία ουσιαστική τροποποίηση, επιτρέπονται χωρίς τη λήψη νέας
απόφασης του Συμβουλίου.
(1) ΕΕ L 57 της 28.2.2009, σ. 1.
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Άρθρο 2
Μετά την έκδοσή της, η απόφαση της επιτροπής ΣΟΕΣ δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
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ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΕΣ
που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική»,
αφετέρου,
της …
όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΕΣ,

Έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική», αφετέρου (εφεξής «συμφωνία»), η οποία υπογράφηκε
στις 15 Ιανουαρίου 2009 στις Βρυξέλλες και εφαρμόζεται προσωρινά από τις 4 Αυγούστου 2014, και ιδίως το άρθρο 92,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για τους σκοπούς της συμφωνίας και της παρούσας απόφασης, το συμβαλλόμενο μέρος «Κεντρική Αφρική» απαρτίζεται
από τη Δημοκρατία του Καμερούν.

(2)

Η συμφωνία προβλέπει ότι τα μέρη λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη σύνθεση, την οργάνωση και τη λειτουργία της
επιτροπής ΣΟΕΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής ΣΟΕΣ θεσπίζεται όπως ορίζεται στο παράρτημα.
Ο εν λόγω εσωτερικός κανονισμός θεσπίζεται με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών κανόνων που προβλέπει η συμφωνία ή που
ενδέχεται να αποφασίσει η επιτροπή ΣΟΕΣ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της.

Έγινε στ, …
Για τη Δημοκρατία του Καμερούν

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΕΣ
που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική»,
αφετέρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες της επιτροπής ΣΟΕΣ
Η επιτροπή ΣΟΕΣ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των τομέων που καλύπτονται από τη συμφωνία και την υλοποίηση
όλων των εργασιών που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία.
Η επιτροπή ΣΟΕΣ έχει κατά κύριο λόγο τις εξής αρμοδιότητες:
1) Στον τομέα του εμπορίου:
α) παρακολουθεί και διασφαλίζει την εφαρμογή και την επαρκή επιβολή της συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει και
υποδεικνύει τους τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της συνεργασίας,
β) αξιολογεί τα αποτελέσματα που σημειώνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας και, αν κρίνεται σκόπιμο, βελτιώνει τη
συμφωνία,
γ) λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή διαφορών και/ή για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο της
ερμηνείας ή της εφαρμογής της συμφωνίας,
δ) παρακολουθεί την πορεία της περιφερειακής ολοκλήρωσης και των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των
μερών,
ε) παρακολουθεί και αξιολογεί τον αντίκτυπο της εφαρμογής της συμφωνίας στην αειφόρο ανάπτυξη των μερών,
στ) συζητά και αναλαμβάνει δράσεις με σκοπό την προώθηση του εμπορίου, των επενδύσεων και των επιχειρηματικών
ευκαιριών μεταξύ των μερών,
ζ) συζητά όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμφωνία, καθώς και κάθε ζήτημα που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την
επίτευξη των στόχων της.
2) Στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας:
α) διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της συμφωνίας,
β) παρακολουθεί και συντονίζει, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους, την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν
ζητήματα συνεργασίας και οι οποίες προβλέπονται στη συμφωνία,
γ) υποβάλλει σε περιοδική αναθεώρηση τις προτεραιότητες συνεργασίας που προβλέπονται από τη συμφωνία και, αν
κρίνεται σκόπιμο, υποβάλλει συστάσεις για τη συμπερίληψη νέων προτεραιοτήτων,
δ) διασφαλίζει την εφαρμογή του εγγράφου κοινών κατευθύνσεων που επισυνάπτεται στο παράρτημα της συμφωνίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 2
Σύνθεση και προεδρία
1.
Η επιτροπή ΣΟΕΣ απαρτίζεται, αφενός, από αντιπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφετέρου, από αντιπροσώπους της Δημοκρατίας του Καμερούν, σε επίπεδο υπουργών ή σε επίπεδο
ανώτερων αξιωματούχων.

L 39/32

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.2.2016

2.
Στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, η αναφορά στα «μέρη» αντιστοιχεί στον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 95 της
συμφωνίας.
3.
Η προεδρία της επιτροπής ΣΟΕΣ ασκείται επί δωδεκάμηνη περίοδο, εκ περιτροπής, από έναν αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από έναν αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας του Καμερούν. Η εντολή που αντιστοιχεί στην πρώτη περίοδο αρχίζει την
ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής ΣΟΕΣ και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Η πρώτη
προεδρία ασκείται από έναν αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας του Καμερούν.

Άρθρο 3
Παρατηρητές
1.
Εκπρόσωποι της Επιτροπής της Οικονομικής και Νομισματικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEMAC)
και της Γενικής Γραμματείας της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής (CEEAC) καλούνται να
συμμετάσχουν σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής ΣΟΕΣ ως παρατηρητές.
2.
Τα μέρη μπορούν να αποφασίσουν να καλέσουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής ΣΟΕΣ, ως παρατηρητές, εκπροσώπους
της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της επιλογής
τους.
3.
Η επιτροπή ΣΟΕΣ μπορεί να αποφασίσει να απαγορεύσει την παρουσία παρατηρητών κατά τη συζήτηση ευαίσθητων
θεμάτων και κατά τη λήψη αποφάσεων από την επιτροπή ΣΟΕΣ.

Άρθρο 4
Γραμματεία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Δημοκρατία του Καμερούν ασκούν καθήκοντα γραμματείας
της επιτροπής ΣΟΕΣ εκ περιτροπής, ανά δωδεκάμηνο. Οι εν λόγω χρονικές περίοδοι συμπίπτουν με την εκ περιτροπής άσκηση
της προεδρίας της επιτροπής ΣΟΕΣ.

Άρθρο 5
Υποεπιτροπές
Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή ΣΟΕΣ μπορεί να συστήσει υποεπιτροπές, υπό την εποπτεία
της, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση συγκεκριμένων ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμφωνία. Για τον σκοπό
αυτό, η επιτροπή ΣΟΕΣ καθορίζει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες των εν λόγω υποεπιτροπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 6
Αποφάσεις και συστάσεις
1.

Η επιτροπή ΣΟΕΣ λαμβάνει τις αποφάσεις της και εγκρίνει συστάσεις με συναίνεση.

2.
Η επιτροπή ΣΟΕΣ μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει κάθε γενικό ζήτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο της συμφωνίας
και το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για τα κράτη ΑΚΕ, όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο Υπουργών
ΑΚΕ-ΕΕ, που ορίζεται στο άρθρο 15 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής,
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (εφεξής
«συμφωνία του Κοτονού»).
3.
Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνεδριάσεων, η επιτροπή ΣΟΕΣ μπορεί, εάν συμφωνούν και τα δύο μέρη,
να εκδίδει αποφάσεις ή συστάσεις με γραπτή διαδικασία. Η γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή υπομνημάτων μεταξύ
των μερών.
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4.
Οι αποφάσεις ή οι συστάσεις της επιτροπής ΣΟΕΣ έχουν τον τίτλο «απόφαση» ή «σύσταση» και φέρουν αύξοντα αριθμό,
ημερομηνία της έκδοσής τους και περιγραφή του αντικειμένου τους. Σε κάθε απόφαση ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος
της.
5.
Οι αποφάσεις και οι συστάσεις που εγκρίνονται από την επιτροπή ΣΟΕΣ επικυρώνονται από αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας του Καμερούν.
6.

Οι αποφάσεις και οι συστάσεις διαβιβάζονται στα μέρη ως έγγραφα της επιτροπής ΣΟΕΣ.

Άρθρο 7
Αλληλογραφία
1.

Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην επιτροπή ΣΟΕΣ διαβιβάζεται στη γραμματεία της.

2.
Η γραμματεία διασφαλίζει ότι η αλληλογραφία που απευθύνεται στην επιτροπή ΣΟΕΣ διαβιβάζεται στην προεδρία της
επιτροπής και, όταν κρίνεται σκόπιμο, ότι διανέμεται στο σημείο επαφής κάθε μέρους, που ορίζεται στο άρθρο 92 της
συμφωνίας, υπό μορφή εγγράφων του άρθρου 10 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.
3.
Η αλληλογραφία που προέρχεται από την προεδρία της επιτροπής ΣΟΕΣ αποστέλλεται από τη γραμματεία στο σημείο
επαφής κάθε μέρους και, όταν κρίνεται σκόπιμο, διαβιβάζεται στα λοιπά μέλη της επιτροπής ΣΟΕΣ υπό μορφή εγγράφου του
άρθρου 10 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

Άρθρο 8
Συνεδριάσεις
1.
Η επιτροπή ΣΟΕΣ συνέρχεται σε τακτά διαστήματα, που δεν υπερβαίνουν το ένα έτος, και εκτάκτως, όταν το απαιτούν οι
περιστάσεις και αν αποφασίζουν σχετικά από κοινού τα μέρη.
2.

Όλες οι συνεδριάσεις της επιτροπής ΣΟΕΣ διεξάγονται σε τόπο και χρόνο που αποφασίζουν από κοινού τα μέρη.

3.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ΣΟΕΣ συγκαλούνται από το μέρος που ασκεί την προεδρία, μετά από διαβούλευση με το
άλλο μέρος.
4.
Οι προσκλήσεις διαβιβάζονται στους συμμετέχοντες το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή κάθε
συνεδρίασης.

Άρθρο 9
Αντιπροσωπείες
Πριν από κάθε συνεδρίαση, η προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δημοκρατίας του
Καμερούν και των τυχόν παρατηρητών γνωστοποιείται στην προεδρία της επιτροπής ΣΟΕΣ.

Άρθρο 10
Έγγραφα
Σε περίπτωση που οι συσκέψεις της επιτροπής ΣΟΕΣ βασίζονται σε σχετικά έγγραφα, τα έγγραφα αυτά αριθμούνται και
διανέμονται ως έγγραφα της επιτροπής ΣΟΕΣ από τη γραμματεία τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης.

Άρθρο 11
Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
1.
Η γραμματεία της επιτροπής ΣΟΕΣ καταρτίζει την προσωρινή ημερήσια διάταξη για κάθε συνεδρίαση με βάση τις
προτάσεις των μερών. Η εν λόγω ημερήσια διάταξη διαβιβάζεται από τη γραμματεία της επιτροπής ΣΟΕΣ στο σημείο επαφής
κάθε μέρους, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
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2.
Η προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα για τα οποία η γραμματεία έχει λάβει αίτηση εγγραφής στην
ημερήσια διάταξη το αργότερο είκοσι μία ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και, σε κάθε περίπτωση, στην προσωρινή
ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται μόνο τα θέματα για τα οποία η γραμματεία έχει λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
έγγραφα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω προσωρινής ημερήσιας διάταξης.
3.
Στην έναρξη κάθε συνεδρίασης, η επιτροπή ΣΟΕΣ εγκρίνει την ημερήσια διάταξη. Αν συμφωνήσουν τα μέρη, μπορούν να
εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα πέραν αυτών που εμφανίζονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη.
4.
Η προεδρία της επιτροπής ΣΟΕΣ, σε συμφωνία με τα μέρη, μπορεί να ζητήσει από εμπειρογνώμονες να παραστούν στις
συνεδριάσεις της επιτροπής ΣΟΕΣ, με σκοπό να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα.
5.
Η γραμματεία μπορεί, με τη συμφωνία των μερών, να συντομεύει τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1
και 2, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες ειδικών περιπτώσεων.

Άρθρο 12
Πρακτικά
1.
Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης, συντάσσεται και υπογράφεται περίληψη των συμπερασμάτων από τα μέλη της
επιτροπής ΣΟΕΣ.
2.

Η γραμματεία συντάσσει σχέδιο πρακτικών για κάθε συνεδρίαση εντός μηνός το αργότερο.

3.

Κατά κανόνα, τα πρακτικά συνοψίζουν κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και προσδιορίζουν, ανάλογα με την περίπτωση:

α) όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην επιτροπή ΣΟΕΣ,
β) τυχόν δηλώσεις των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε από μέλος της επιτροπής ΣΟΕΣ,
γ) τις αποφάσεις που λήφθηκαν, τις συστάσεις που διατυπώθηκαν, τις δηλώσεις που συμφωνήθηκαν και τα συμπεράσματα που
εγκρίθηκαν σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
4.
Τα πρακτικά περιλαμβάνουν, επίσης, κατάλογο των μελών της επιτροπής ΣΟΕΣ, καθώς και κατάλογο των μελών των
αντιπροσωπειών που τους συνόδευαν και κατάλογο των τυχόν παρατηρητών.
5.
Τα δύο μέρη εγκρίνουν εγγράφως τα πρακτικά εντός δύο μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης. Μετά
την έγκριση των πρακτικών, δύο αντίγραφα υπογράφονται από τη γραμματεία και κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει ένα
πρωτότυπο των εν λόγω αυθεντικών εγγράφων.

Άρθρο 13
Δημοσιότητα
1.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ΣΟΕΣ δεν είναι δημόσιες, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά.

2.

Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεων της επιτροπής ΣΟΕΣ στην επίσημη εφημερίδα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Γλωσσικό καθεστώς
1.

Οι γλώσσες εργασίας της επιτροπής ΣΟΕΣ είναι οι επίσημες γλώσσες που είναι κοινές για τα μέρη.

2.
Η επιτροπή ΣΟΕΣ διασκέπτεται και εκδίδει αποφάσεις και συστάσεις με βάση έγγραφα και προτάσεις που έχουν συνταχθεί
σε μία από τις γλώσσες οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 15
Δαπάνες
1.
Κάθε μέρος αναλαμβάνει τυχόν δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της επιτροπής ΣΟΕΣ,
τόσο όσον αφορά τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιού και διαμονής, όσο και τα έξοδα ταχυδρομείου και τηλεπικοινωνιών.
2.
Τις δαπάνες για τη διοργάνωση των συνεδριάσεων και την αναπαραγωγή εγγράφων αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί
τη συνεδρίαση.
3.
Τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και για τη μετάφραση των
αποφάσεων και των συστάσεων στις γλώσσες εργασίας της επιτροπής ΣΟΕΣ αναλαμβάνει το μέρος που φιλοξενεί τη
συνεδρίαση. Τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και για τη μετάφραση των αποφάσεων και συστάσεων στις
υπόλοιπες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 16
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της επιτροπής ΣΟΕΣ η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το
άρθρο 6 παράγραφος 1.
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/203 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
αναφορικά με την τροποποίηση του παραρτήματος XXI (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(στατιστικές για τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1 σε συνδυασμό
με το άρθρο 218 παράγραφος 9,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες
λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (2) (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ») άρχισε να ισχύει την
1η Ιανουαρίου 1994.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 98 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ μπορεί να αποφασίσει να
τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, το παράρτημα XXI (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/359 της Επιτροπής (3) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Πληροφορίες
σχετικά με την ημερήσια αγωγή και τα συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις, καθώς και την εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη και την ημερήσια αγωγή, δεν είναι διαθέσιμες στο Λιχτενστάιν. Επομένως, το Λιχτενστάιν θα πρέπει να
απαλλαγεί από την υποχρέωση παροχής των εν λόγω δεδομένων.

(4)

Το παράρτημα XXI (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η θέση της Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ θα πρέπει, επομένως, να βασιστεί στο συνημμένο
σχέδιο απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, για την προτεινόμενη
τροποποίηση του παραρτήματος XXI (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της Μεικτής
Επιτροπής του ΕΟΧ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

(1) ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.
(2) ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/359 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 62 της
6.3.2015, σ. 6).
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ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2016 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
της …
για την τροποποίηση του παραρτήματος XXI (Στατιστικές) της συμφωνίας ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία EOX»), και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/359 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές για τις δαπάνες και
τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης (1) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(2)

Το παράρτημα XXI της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Μετά το σημείο 18κστ5 (Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 205/2014 της Επιτροπής) του παραρτήματος XXI της συμφωνίας
ΕΟΧ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«18κστ6. 32015 R 0359: Κανονισμός (ΕΕ) 2015/359 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
στατιστικές για τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 62 της 6.3.2015, σ. 6)
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:
α) Το Λιχτενστάιν απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής χωριστών δεδομένων σχετικά με την ημερήσια
αγωγή θεραπείας (HC.1.2), την ημερήσια αγωγή αποκατάστασης (HC.2.2) και την ημερήσια μακροχρόνια
περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.2), τα οποία περιλαμβάνονται στα δεδομένα που παρέχονται σχετικά με την
εξωνοσοκομειακή αγωγή θεραπείας (HC.1.3), την εξωνοσοκομειακή αγωγή αποκατάστασης (HC.2.3) και την
εξωνοσοκομειακή μακροχρόνια περίθαλψη (υγειονομική) (HC.3.3), αντίστοιχα.
β) Το Λιχτενστάιν απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής δεδομένων για τα συστήματα χρηματοδότησης
από επιχειρήσεις (HF.2.3). Η απαλλαγή αυτή υπόκειται σε επανεξέταση από τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,
όποτε προκύπτει από τα αριθμητικά στοιχεία που παρέχει το Λιχτενστάιν ότι οι δαπάνες για τα συστήματα
χρηματοδότησης από επιχειρήσεις στο Λιχτενστάιν δεν είναι πλέον αμελητέες.».

Άρθρο 2

Τα κείμενα του κανονισμού (ΕΕ) 2015/359 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα
για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
(1) ΕΕ L 62 της 6.3.2015, σ. 6.
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις […], υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ

[…]

[…]

(*) [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/204 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής
Επιτροπής του ΕΟΧ αναφορικά με τροποποίηση του παραρτήματος XI (Ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
οπτικοακουστικές υπηρεσίες και κοινωνία της πληροφορίας) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (υπερευρεία
ζώνη)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 σε συνδυασμό με το
άρθρο 218 παράγραφος 9,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες
λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (2) (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ») άρχισε να ισχύει την
1η Ιανουαρίου 1994.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 98 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ μπορεί να αποφασίσει να
τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, το παράρτημα XI (Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και κοινωνία
της πληροφορίας) της εν λόγω συμφωνίας.

(3)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/702/ΕΕ της Επιτροπής (3) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Η
πυκνότητα και η ένταση χρήσης των ραδιοζεύξεων που βρίσκονται κοντά σε αερολιμένες στην Ισλανδία και τη Νορβηγία
είναι υψηλότερες απ' ό,τι στην ΕΕ. Προκειμένου να αποφεύγονται επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοζεύξεις των φορέων
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, η Ισλανδία και η Νορβηγία εξαιρούνται από την παραχώρηση της ζώνης
συχνοτήτων 6 έως 8,5 GHz σε εξοπλισμό που χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερευρείας ζώνης στα αεροσκάφη.

(4)

Το παράρτημα XI (Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και κοινωνία της πληροφορίας) της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Συνεπώς, η θέση της Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ θα πρέπει να ληφθεί με βάση το συνημμένο
σχέδιο απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, για την προτεινόμενη
τροποποίηση του παραρτήματος XI (Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και κοινωνία της πληροφορίας) της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ, βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.
(1) ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.
(2) ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.
(3) Εκτελεστική απόφαση 2014/702/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2007/131/ΕΚ σχετικά με
την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της
9.10.2014, σ. 48).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
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ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2016 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
της …
για την τροποποίηση του παραρτήματος XI (Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και
κοινωνία της πληροφορίας) της συμφωνίας ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/702/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης
2007/131/ΕΚ σχετικά με την έγκριση εναρμονισμένης χρήσης του ραδιοφάσματος για εξοπλισμό τεχνολογίας
υπερευρείας ζώνης στην Κοινότητα (1) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

(2)

Το παράρτημα XI της συμφωνίας ΕΟΧ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το σημείο 5γκγ (Απόφαση 2007/131/ΕΚ) της Επιτροπής) του παραρτήματος XI της συμφωνίας ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:
1. Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
«Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις της απόφασης προσαρμόζονται ως εξής:
Η Ισλανδία και η Νορβηγία εξαιρούνται από την παραχώρηση της ζώνης συχνοτήτων 6 έως 8,5 GHz σε εξοπλισμό που
χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερευρείας ζώνης στα αεροσκάφη.»
2. Προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32014 D 0702: Εκτελεστική απόφαση 2014/702/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2014 (ΕΕ L 293 της
9.10.2014, σ. 48).»

Άρθρο 2
Τα κείμενα της εκτελεστικής απόφασης 2014/702/ΕΕ στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο
συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις […], υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ (2).
(1) ΕΕ L 293 της 9.10.2014, σ. 48.
(2) [Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]

L 39/42

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

16.2.2016

Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, …
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ

[…]

[…]
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/205 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
για τον διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους, κατόπιν πρότασης της Δημοκρατίας της Αυστρίας,
στην Επιτροπή των Περιφερειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις
(ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών
μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020.

(2)

Μία θέση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας του
κ. Michael SCHICKHOFER,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορίζεται ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις
25 Ιανουαρίου 2020:
— η κ. Doris KAMPUS (Mag.), Landesrätin in der steirischen Landesregierung.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20, 27.1.2015, σ. 42).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31, 7.2.2015, σ. 25).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών
για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159, 25.6.2015, σ. 70).
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/206 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
για τον διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους, κατόπιν προτάσεως της Δημοκρατίας της Αυστρίας,
στην Επιτροπή των Περιφερειών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της αυστριακής κυβέρνησης,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 26 Ιανουαρίου, στις 5 Φεβρουαρίου και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις (ΕΕ)
2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών
της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020.

(2)

Μία θέση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας του
κ. Johannes PEINSTEINER.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Διορίζεται ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών, για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις
25 Ιανουαρίου 2020:
— η κ. Carmen KIEFER (Dr.), Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Κuchl.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

(1) Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής
των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).
(3) Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών
για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/207 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Φεβρουαρίου 2016
για την τροποποίηση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με την αποστολή
συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM
Libya)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 22 Μαΐου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με τη σύσταση αποστολής
συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya).

(2)

Στις 7 Δεκεμβρίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/2276 (2) για την τροποποίηση και
παράταση της απόφασης 2013/233/ΚΕΠΠΑ, με την οποία προβλέπεται συγκεκριμένα παράταση και ποσό δημοσιο
νομικής αναφοράς για την περίοδο έως τις 21 Φεβρουαρίου 2016.

(3)

Λόγω της κατάστασης στη Λιβύη, η Ένωση οφείλει να προετοιμαστεί για πιθανή αποστολή διαχείρισης κρίσεων με στόχο
τη δημιουργία μη στρατιωτικών υποδομών και την παροχή συνδρομής στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα της
ασφαλείας στην εν λόγω χώρα.

(4)

Η άμεση παροχή μη στρατιωτικού σχεδιασμού θα περιορίζεται αριθμητικά, αν και δύναται να αυξάνεται με την εξέλιξη
των συνθηκών και των αιτημάτων και εφόσον συμφωνεί η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας.

(5)

Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Η EUBAM Libya θα διεξαχθεί υπό συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να επιδεινωθούν και θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν
την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Η αποστολή EUBAM Libya θα συμβάλει στη διαδικασία σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης του τομέα της μη
στρατιωτικής ασφαλείας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για πιθανή αποστολή διαχείρισης κρίσεων με στόχο τη δημιουργία
μη στρατιωτικών υποδομών και την παροχή συνδρομής.».
2) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«δ) ενημερώνει τον σχεδιασμό της ΕΕ για πιθανή αποστολή διαχείρισης κρίσεων με στόχο τη δημιουργία μη στρατιωτικών
υποδομών και την παροχή συνδρομής στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφαλείας, σε στενή συνεργασία
με την UNSMIL και υποστηρίζοντας της προσπάθειές της, καθώς επίσης και σε συνεννόηση με τις νόμιμες αρχές της
Λιβύης και άλλους αρμόδιους φορείς ασφαλείας.».
(1) Απόφαση 2013/233/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (EUBAM Libya) (ΕΕ L 138, 24.5.2013, σ. 15).
(2) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/2276 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση και παράταση της απόφασης
2013/233/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων
(EUBAM Libya) (ΕΕ L 322, 8.12.2015, σ. 51).
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3) Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUBAM Libya, για
την περίοδο από τις 22 Φεβρουαρίου 2016 έως τις 21 Αυγούστου 2016, ανέρχεται σε 4 475 000 EUR.».
4) Στο άρθρο 16, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:
«Εφαρμόζεται μέχρι τις 21 Αυγούστου 2016.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.
Εφαρμόζεται από τις 22 Φεβρουαρίου 2016.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/208 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Φεβρουαρίου 2016
για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 σχετικά με την παράταση της εντολής του
Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

Στις 25 Ιουλίου 2012 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/440/ΚΕΠΠΑ (1) για τον διορισμό του κ. Σταύρου
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ ως Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEEE) για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(2)

Στις 17 Φεβρουαρίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 (2) για την παράταση της
εντολής του ΕΕΕΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

(3)

Με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 καθορίζεται το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει το
χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2015 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Θα πρέπει να καθοριστεί νέο ποσό
δημοσιονομικής αναφοράς για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2016 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

(4)

Είναι σκόπιμο ως εκ τούτου να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/260,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του
ΕΕΕΕ, για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2016 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, ανέρχεται σε 825 000 EUR.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
F. MOGHERINI

(1) Απόφαση 2012/440/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 2012, για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα
ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΕ L 200 της 27.7.2012, σ. 21).
(2) Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/260 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΕ L 43 της 18.2.2015, σ. 29).
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/209 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
σχετικά με αίτημα τυποποίησης προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όσον αφορά τα
Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) σε αστικές περιοχές βάσει της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών
Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 808]
(Τα κείμενα στην αγγλική, στη γαλλική και στη γερμανική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ,
2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της απόφασης
87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1),
και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η Επιτροπή
μπορεί να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ) να αναπτύξουν τα αναγκαία πρότυπα τα
οποία θα παρέχουν διαλειτουργικότητα, συμβατότητα και αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη
λειτουργική χρήση των ITS. Για τα εν λόγω πρότυπα προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και
στο παράρτημα I της οδηγίας 2010/40/ΕΕ ειδικοί τομείς προτεραιότητας και δράσεις προτεραιότητας στον τομέα των
ITS. Στο παράρτημα I τονίζεται, επίσης, η ανάγκη για αστικές και υπεραστικές διεπαφές με σκοπό την ανταλλαγή
δεδομένων, και η διαλειτουργικότητα και συμβατότητα της αστικής διάστασης στο πλαίσιο της κυρίαρχης ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής των ITS.

(2)

Το πεδίο εφαρμογής των προδιαγραφών που έχουν ήδη εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ (3)
είναι κατά κύριο λόγο το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T). Ωστόσο, η οδηγία 2010/40/ΕΕ αναγνωρίζει την
ανάγκη ύπαρξης αστικών-υπεραστικών διεπαφών που θα επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα και την αδιάλειπτη παροχή
των υπηρεσιών σε όλο το εύρος των δικτύων και πέρα από τα σύνορα. Οι αστικές περιοχές προσδιορίζονται ως
προαιρετικές «ζώνες προτεραιότητας» για την εφαρμογή των προδιαγραφών με σκοπό την παροχή, σε επίπεδο Ένωσης,
υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Το πρώτο και το τελευταίο χιλιόμετρο μιας
διαδρομής που διανύουν οι επιβάτες βρίσκεται συνήθως εντός αστικών περιοχών, οι οποίες, κατά συνέπεια, έχουν μεγάλη
σημασία για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με τις πολυτροπικές μετακινήσεις σε επίπεδο Ένωσης και
συμβάλλουν στην ομαλή κινητικότητα.

(3)

Μεταξύ των πρωταρχικών στόχων για τα ITS που καθορίζονται στην οδηγία 2010/40/ΕΕ, είναι οι ανάγκες της αστικής
διάστασης οι οποίες περιγράφονται στο σχέδιο δράσης για τα ITS (2008) (4) και στο σχέδιο δράσης για την αστική
κινητικότητα (2009) (5). Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα αστικά
ITS (6), με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών αρχών και των κύριων εταίρων τους, από τους τομείς της έρευνας,
της βιομηχανίας, των αρχών και των φορέων μεταφορών, των οργανισμών τυποποίησης κ.λπ. Η εν λόγω ομάδα εμπειρο
γνωμόνων για τα αστικά ITS εκπόνησε κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη βασικών εφαρμογών σχετικά με τα ITS
(δηλαδή για την πολυτροπική πληροφόρηση, τους έξυπνους τρόπους έκδοσης εισιτηρίων, τη διαχείριση της
κυκλοφορίας και την αστική εφοδιαστική), συγκέντρωσε ορισμένες καλές πρακτικές και μελέτησε την ανάγκη περαιτέρω
τυποποίησης στον τομέα των αστικών ITS.

(1) ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.
(2) Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων
Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1).
(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 305/2013 (ΕΕ L 91 της 3.4.2013, σ. 1), (ΕΕ) αριθ. 885/2013 (ΕΕ L 247 της
18.9.2013, σ. 1), (ΕΕ) αριθ. 886/2013 (ΕΕ L 247 της 18.9.2013, σ. 6) και (ΕΕ) 2015/962 (ΕΕ L 157 της 23.6.2015, σ. 21).
(4) COM(2008) 886 τελικό.
(5) COM(2009) 490 τελικό.
(6) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2520
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(4)

Η Επιτροπή, στη δέσμη μέτρων για την αστική κινητικότητα (1), η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, δήλωσε εκ
νέου την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της αστικής κινητικότητας και ανακοίνωσε
προγραμματισμένες δράσεις και συστάσεις για τα κράτη μέλη σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων: η αστική
εφοδιαστική, οι ρυθμίσεις πρόσβασης στις πόλεις και η χρέωση της χρήσης των οδικών υποδομών, η συντονισμένη
ανάπτυξη των συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) και η οδική ασφάλεια στις πόλεις.

(5)

Η οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) απαιτεί από τις δημόσιες αρχές να
δημοσιεύουν γεωγραφικές πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο μεταφορών. Αυτό το ψηφιακό γράφημα δικτύου μπορεί να
βελτιωθεί για να χρησιμοποιηθεί ως κοινό σύστημα γεωαναφοράς για αξιόπιστες υπηρεσίες ITS. Η βελτίωση αυτή θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα προϋπάρχοντα πρότυπα και ειδικότερα το αρχεíο γεωγραφικών δεδομένων (GDF) (3).

(6)

Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Καταπολέμηση του εγκλωβισμού στον πάροχο: δημιουργία ανοιχτών συστημάτων
ΤΠΕ με καλύτερη χρήση των προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις» (4) και στο συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της «Οδηγός για την προμήθεια ΤΠΕ που βασίζεται σε πρότυπα — Στοιχεία ορθής πρακτικής» (5)
υπογραμμίζει τα οφέλη από τη χρήση προτύπων και ανοικτών προδιαγραφών για την αποφυγή του εγκλωβισμού στον
πάροχο όσον αφορά τις τεχνολογικές λύσεις και προάγει την ανάπτυξη των αποδοτικότερων από πλευράς κόστους
λύσεων.

(7)

Η πρόθεση να υποβληθεί αίτημα για ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης για την υποστήριξη
της οδηγίας 2010/40/ΕΕ αναφέρεται στα σημεία 2.4.10 (6) και 3.3.8 (7) δύο διαδοχικών ετήσιων προγραμμάτων
εργασίας της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση.

(8)

Η Επιτροπή έχει εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές (8) για την εκτέλεση των αιτημάτων τυποποίησης και οι ευρωπαϊκοί
οργανισμοί τυποποίησης έχουν συμφωνήσει να εφαρμόζουν τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές κατά την εκτέλεση των
αιτημάτων τυποποίησης.

(9)

Ζητήθηκε η γνώμη των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, των ευρωπαϊκών οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών
στον τομέα της τυποποίησης που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση και της ευρωπαϊκής επιτροπής ITS που
έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 15 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Δραστηριότητες τυποποίησης που ζητούνται
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) και το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), εφεξής οι ΕΟΤ (Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης), καλούνται να
εκπονήσουν νέα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης για τη στήριξη της υλοποίησης του άρθρου 8 της
οδηγίας 2010/40/ΕΕ σχετικά με τις πολυτροπικές πληροφορίες, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αστική εφοδιαστική
στον τομέα των αστικών ITS. Τα ζητούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης απαριθμούνται στους
πίνακες 1, 2, 3 και 4 του παραρτήματος II και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I.
(1) http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm
(2) Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών
πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
(3) ISO (14825:2004) στο οποίο περιγράφονται ιδίως οι οδικές υποδομές για τις ανάγκες των υπηρεσιών ITS και ενσωματώνεται ένα συνολικό
κοινό σύστημα γεωαναφοράς.
(4) COM(2013) 455 final.
5
( ) SWD(2013) 224 final.
(6) COM(2013) 561 final.
(7) COM(2014) 500 final.
(8) SWD(2015) 205 final της 27ης Οκτωβρίου 2015, Οδηγός για την ευρωπαϊκή τυποποίηση προς στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της
Ένωσης, Μέρος III, Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτέλεση των αιτημάτων τυποποίησης.
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Άρθρο 2
Κατάρτιση του προγράμματος εργασίας
Οι ΕΟΤ καταρτίζουν το κοινό πρόγραμμα εργασίας στο οποίο αναφέρονται όλα τα παραδοτέα που ζητούνται, οι αρμόδιοι
τεχνικοί φορείς και το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται στο
παράρτημα II. Οι ΕΟΤ υποβάλλουν το πρόγραμμα εργασίας στην Επιτροπή έως τις 31 Ιουλίου 2016 και παρέχουν πρόσβαση
σε ένα συνολικό σχέδιο έργου.
Οι ΕΟΤ μπορούν να αποφασίσουν πόσα ευρωπαϊκά πρότυπα και πόσα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης απαιτούνται για να
εκτελεστεί το αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 3
Συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας
Οι ΕΟΤ στο πρόγραμμα εργασίας τους ακολουθούν τις ενδεχόμενες προτεραιότητες που διατυπώνει η Επιτροπή για την
εκτέλεση του αιτήματος που αναφέρεται στο άρθρο 1.
Οι ΕΟΤ ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με κάθε τροποποίηση του προγράμματος εργασίας.
Στο πρόγραμμα εργασίας είναι δυνατόν να προστεθούν νέα θέματα για ευρωπαϊκά πρότυπα ή παραδοτέα ευρωπαϊκής
τυποποίησης, εφόσον το παράρτημα I περιλαμβάνει απαιτήσεις για τα εν λόγω θέματα και τα θέματα αυτά συνδέονται με τους
τομείς προτεραιότητας και τις δράσεις προτεραιότητας που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του παραρτήματος I της οδηγίας
2010/40/ΕΕ και εφόσον η Επιτροπή έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει και έχει συμφωνήσει με την εν λόγω προσθήκη, αφού
ενημερώσει την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Άρθρο 4
Υποβολή εκθέσεων
Οι ΕΟΤ υποβάλλουν ετησίως έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση του αιτήματος που αναφέρεται στο άρθρο 1. Οι εν
λόγω οργανισμοί υποβάλλουν στην Επιτροπή την πρώτη κοινή ετήσια έκθεση έως τις 30 Μαρτίου 2017.
Οι ΕΟΤ υποβάλλουν στην Επιτροπή την τελική κοινή έκθεση έως τις 30 Ιουνίου 2019. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει κριτήρια
μέτρησης για τη μέτρηση των επιτευγμάτων όσον αφορά την τυποποίηση στους τομείς των πολυτροπικών πληροφοριών, της
διαχείρισης της κυκλοφορίας και της αστικής εφοδιαστικής, καθώς και του επιπέδου της συμβολής των ενδιαφερομένων μερών
στις εργασίες τυποποίησης που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 5
Εγκυρότητα
Εάν το αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 δεν γίνει δεκτό από κανέναν από τους ΕΟΤ εντός ενός μηνός από την παραλαβή
του, το αίτημα αυτό δεν δύναται να αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής
τυποποίησης.

Άρθρο 6
Απαιτήσεις διαλειτουργικότητας
Τα ζητούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης αναπτύσσονται με τρόπο ώστε να είναι συνεπή και
συμβατά με τις απαιτήσεις των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που έχει εκδώσει η Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία 2010/40/ΕΕ,
και ειδικότερα με τις προδιαγραφές για την παροχή, σε επίπεδο Ένωσης, υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε
πραγματικό χρόνο που εκδόθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2014 (1) και τις προδιαγραφές για την παροχή, σε επίπεδο Ένωσης,
υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις (2).
(1) C(2014) 9672 τελικό.
(2) Εργασία υπό εξέλιξη. Οι προδιαγραφές προβλέπονται για το τέλος του 2015 ή τις αρχές του 2016.
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Άρθρο 7
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής
Τυποποίησης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για την Επιτροπή
Elżbieta BIEŃKOWSKA

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1.

Γενικές απαιτήσεις για την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα συστήματα ευφυών αστικών μεταφορών (ITS) (1) συνέστησε την καλύτερη ενσωμάτωση
της αστικής διάστασης στις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής τυποποίησης και την επικέντρωση των προσπαθειών
τυποποίησης σε συγκεκριμένα ζητήματα με σκοπό την εξασφάλιση της καθιέρωσης των αναγκαίων αστικών-υπεραστικών
διεπαφών.
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνέστησε, επίσης, στη διαδικασία τυποποίησης για τα ITS να συμμετάσχουν τοπικές αρχές
και εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις των αστικών θεμάτων.
Επομένως, το πρόγραμμα εργασίας που θα καταρτιστεί βάσει του αιτήματος πρέπει να αναπτυχθεί:
Έχοντας ως επίκεντρο την προτεραιότητα σε τρεις τομείς των αστικών ITS, δηλαδή: τις υπηρεσίες πολυτροπικών
πληροφοριών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης πρόσβασης και την αστική
εφοδιαστική συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της στάθμευσης. Για να γίνει δυνατή η συνδεσιμότητα των ITS (και
να αποφευχθούν οι φραγμοί και οι περιχαρακώσεις) οι ΕΟΤ θα πρέπει να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα
διασυνδέονται οι τρεις προαναφερθέντες τομείς μέσα σ' ένα ευρύτερο πλαίσιο αρχιτεκτονικής ITS και να καθορίσουν τις
σχέσεις και τις διασυνδέσεις τους με άλλες σχετικές εφαρμογές ITS (οι οποίες δεν εντάσσονται άμεσα στο πεδίο του
παρόντος αιτήματος).
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να καλυφθούν οι διάφορες ανάγκες των χρηστών (από τους καταναλωτές έως τους
φορείς και τους παρόχους), τα διαφορετικά περιβάλλοντα (συμπεριλαμβανομένων των αστικών-υπεραστικών διεπαφών)
και οι διάφοροι τύποι οχημάτων ή τρόποι μεταφοράς ή οι υπηρεσίες κινητικότητας (μεταξύ άλλων για τα άτομα
μειωμένης κινητικότητας) που συνδέονται με τους τρεις προαναφερθέντες τομείς. Για τον σκοπό αυτό, οι ευρωπαϊκοί
οργανισμοί τυποποίησης καλούνται να έλθουν σε επαφή με τους σχετικούς οργανισμούς στον τομέα της αστικής κινητι
κότητας που ενδιαφέρονται για τα συστήματα ευφυών μεταφορών (ITS), όπως με ομάδες και οργανισμούς συντονισμού
τυποποίησης, τοπικά πλαίσια τυποποίησης, πλατφόρμες εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερομένων μερών, ενώσεις πόλεων
και περιφερειών, ενώσεις χρηστών, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Μπορούν να καλέσουν τα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη
να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές τους και να συμβάλουν στα παραδοτέα τους. Θα πρέπει να παρουσιάσουν τον
τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουν οι κατάλληλοι εμπειρογνώμονες (σε αστικά θέματα) και τα ενδιαφερόμενα μέρη καθ'
όλη τη διαδικασία (σχεδιασμός, κατάρτιση προτύπων, ανάπτυξη). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των
τοπικών καταστάσεων και πολιτικών. Ειδικότερα, όταν είναι δυνατόν, κατά την εκτέλεση του παρόντος αιτήματος θα
μπορούσαν να προβλεφθούν δοκιμές με πιλοτικές πόλεις σε εθελοντική βάση.
Θεσπίζοντας τις αναγκαίες οργανωτικές ρυθμίσεις για την αποτελεσματική συνεργασία και τον καλό συντονισμό των
διαφόρων πρωτοβουλιών τυποποίησης ITS και των ομάδων εργασίας.

1.2.

Γενικές απαιτήσεις για τα ζητούμενα παραδοτέα

1.2.1. Συμμόρφωση
Τα ζητούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης θα αναπτυχθούν με τρόπο ώστε να συμμορ
φώνονται με:
— τις αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2010/40/ΕΕ,
— τις αρχές της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3)),
— τις αρχές της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της προσβασιμότητας στον παγκόσμιο ιστό (ανακοίνωση «Προς
μια προσβάσιμη κοινωνία της πληροφορίας» (4)).
(1) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2520
(2) 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).
(3) COM(2012) 11 final — 2012/0011.
(4) COM(2008) 804 τελικό.
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1.2.2. Εναρμόνιση
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα αστικά ITS τόνισε ότι οι προσπάθειες τυποποίησης θα πρέπει να καλύψουν τα κενά
που υπάρχουν, να αναβαθμίσουν και να συμπληρώσουν τα υφιστάμενα πρότυπα.
Επομένως, τα ζητούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης θα πρέπει να επαναχρησιμο
ποιήσουν, να εναρμονίσουν ή να διασυνδέσουν, όσο είναι δυνατόν, τα ακόλουθα πρότυπα, προδιαγραφές και έργα που
ήδη υπάρχουν: τα έργα CIVITAS (1), τη συμβουλευτική ομάδα CAPITAL CIVITAS ITS (2), το έργο Promoting Open
Specifications and Standards in Europe (POSSE) (3), το έργο OPTICITIES (4), το έργο FREILOT, την ομάδα
συντονισμού «Έξυπνες πόλεις και κοινότητες», το αίτημα τυποποίησης M/453 για τα συνεργατικά συστήματα (5), την
πλατφόρμα C-ITS, τις στρατηγικές και τεχνικές ομάδες DATEX II (6), το πρόγραμμα Urban Traffic Management
Control programme (UTMC) (7), την ένωση Open Traffic Systems City Association (OCA) (8) και τη διεπαφή Open
Communication Interface for Road Traffic Control Systems (OCIT) (9), το έργο FRAME (10), το έργο Co-Cities (11),
το έργο European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems (EDITS) (12), το έργο
European Bus System of the Future (EBSF) (13), το Data Catalog Vocabulary (DCAT) (14), τα χωρικά «τυποποιημένα»
δεδομένα και τη γεωγραφική τυποποίηση, καθώς και τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα (15).
Στο πλαίσιο αυτό για τα ζητούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη η επαναχρησιμοποίηση, η εναρμόνιση ή η διασύνδεση με υφιστάμενα μοντέλα δεδομένων αναφοράς, κοινά λεξικά
δεδομένων και απαιτήσεις δομής μεταδεδομένων με απώτερο στόχο τη διαλειτουργικότητα, τη συνοχή και την
αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.

1.2.3. Δυνατότητα υλοποίησης
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα αστικά ITS πρότεινε τη διερεύνηση τρόπων στήριξης περισσότερο ευέλικτου και
λιγότερο περιοριστικού παραδοτέου τυποποίησης, πέραν των προτύπων για την καλύτερη αντιμετώπιση του ταχέως
εξελισσόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος των ITS.
Επομένως, τα ζητούμενα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες των διαφόρων χρηστών και στην πολυμορφία των πόλεων, αλλά και να είναι εύκολα υλοποιήσιμα.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει, όσο είναι δυνατόν, να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες πτυχές:
1. κληροδοτημένα συστήματα και υφιστάμενα πρωτόκολλα, οικονομικά αποδοτικές μέθοδοι μετάβασης, επιχειρηματικά
μοντέλα και κατευθυντήριες γραμμές για τους αγοραστές,
2. ιδιαίτερες ανάγκες των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των φορέων εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
3. εκτελεστή και ελεύθερα διαθέσιμη καθοδήγηση, κατάλογοι κωδικών, βάσεις δεδομένων, εργαλεία και διαδικασίες για
να διευκολύνεται η επιχειρησιακή υλοποίηση και οι δοκιμασίες συμμόρφωσης,
4. διαθεσιμότητα δεδομένων, πρόσβαση, ποιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια.
2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ελέγχεται η συνοχή των υφιστάμενων ευρωπαϊκών, διεθνών ή άλλων διεθνώς χρησιμοποιούμενων προτύπων (δηλαδή
λαμβάνοντας υπόψη το έργο όχι μόνο των CEN, Cenelec και ETSI, αλλά και των DATEX II, UTMC, OTS, ISO, IEC,
ITU κ.λπ.), αξιολογούνται τα πιθανά κενά και προτείνονται συμβατές ή ανοικτές λύσεις, με σκοπό είτε την εναρμόνιση
και τη βελτίωση των υφιστάμενων προτύπων είτε την ανάπτυξη νέων, διαλειτουργικών προτύπων και άλλων
προδιαγραφών, όπου κρίνεται σκόπιμο. Η ανάπτυξη νέων προτύπων και προδιαγραφών πρέπει να βασίζεται στα ήδη
υπάρχοντα και στον εντοπισμό των απαιτήσεων αρχιτεκτονικής ή συνδετικότητας.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

http://www.civitas.eu/display-all-projects
http://www.civitas.eu/
www.posse-openits.eu
http://www.opticities.com/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/standardisation_mandate_en.pdf
www.datex2.eu
http://www.utmc.eu/
www.oca-ev.info
www.ocit.org/
http://www.frame-online.net/
www.co-cities.eu
www.cei.int
http://www.ebsf.eu/
http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
Π.χ. «Intermodal verkehrsgraph graphenintegrationsplattform (GIP)» http://www.fsv.at/shop/produktdetail.aspx?IDProdukt=
837823b7-8697-45e8-9dc6-063924066176
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Στον τομέα των δημοσίων μεταφορών, και ιδίως όσον αφορά τις πολυτροπικές πληροφορίες και την έξυπνη έκδοση
εισιτηρίων, αυτή η ανάγκη συνοχής αφορά ένα ευρύ σύνολο προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών, και ειδικότερα τα:
Transmodel (1), IFOPT (2), SIRI (3), NETEX (4), IOPTA (5), ISO (6).
Στον τομέα των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων και των υποδομών, τα νέα πρότυπα και προδιαγραφές θα πρέπει να
είναι συμβατά και συμπληρωματικά με το πρότυπο ETSI TS 101 556-3 (7).
Επίσης, θα πρέπει να μελετηθεί, και ενδεχομένως να αναπτυχθεί περαιτέρω, η προσαρμοστικότητα των γενικών προτύπων
στο αστικό περιβάλλον. Είναι ιδίως η περίπτωση του DATEX II (8) για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με την
κυκλοφορία, που περιγράφονται μέσω ειδικών προφίλ. Η ενέργεια αυτή φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση για τη διαλει
τουργικότητα και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών μεταξύ αστικών και υπεραστικών περιβαλλόντων ή δικτύων. Για την
καλύτερη δυνατή επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να εξασφαλιστεί η στενή συνεργασία με τη στρατηγική και
τεχνική ομάδα DATEX II (DATEX II Strategic Group and Technical Group).
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν μέσω της εντολής αυτής θα πρέπει να προβλέψουν τη μελλοντική ανάπτυξη
συνεργατικών συστημάτων εντός των αστικών περιοχών. Θα συνδεθούν με προηγούμενες προσπάθειες τυποποίησης στον
τομέα του «οχήματος προς όχημα» και του τομέα «οχήματος προς υποδομή επικοινωνιών», που πραγματοποιήθηκαν στο
πλαίσιο του αιτήματος τυποποίησης M/453, με κοινή διαχείριση από τους οργανισμούς CEN και ETSI, και με την
έκβαση των εν εξελίξει εργασιών που πραγματοποιούνται από τους εμπειρογνώμονες της πλατφόρμας C-ITS η οποία
δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 από την Επιτροπή (ιδίως των ομάδων εργασίας για την τυποποίηση και τις
επιχειρηματικές περιπτώσεις) (9).
3.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

3.1.

Προσδιορισμός διαφόρων σχετικών περιπτώσεων χρήσης στο πλαίσιο μιας αρχιτεκτονικής αστικών ITS, οι
οποίες να υποστηρίζουν την εφαρμογή προτύπων και άλλων προδιαγραφών
Με στόχο τη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος αιτήματος θα
πρέπει να βασίζονται σε περιπτώσεις χρήσης υψηλού επιπέδου, οι οποίες θα καλύπτουν τις πολυτροπικές υπηρεσίες
πληροφοριών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της πρόσβασης, και την αστική
εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της στάθμευσης. Κατά τον ορισμό ή την επιλογή αυτών των
περιπτώσεων χρήσης θα πρέπει να εξισορροπούνται οι ανάγκες των χρηστών, οι τάσεις για την αστική κινητικότητα, οι
τεχνολογικές εξελίξεις, η οικονομική βιωσιμότητα και οι πολιτικές προτεραιότητες (π.χ. οδική ασφάλεια). Η ιεράρχηση
αυτών των περιπτώσεων χρήσης και οι πιθανές αλληλεξαρτήσεις τους θα πρέπει επίσης να εξηγούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος εργασίας.
Οι περιπτώσεις χρήσης θα ενταχθούν σε μια αρχιτεκτονική αστικών ITS (λογική δομή και σύνδεσμοι μεταξύ προτύπων
και προδιαγραφών και των ενδιαφερομένων μερών τους) που θα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας πληροφοριών για
καθένα από τους τρεις προαναφερθέντες τομείς και θα ανταποκρίνεται στη γενική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για τα ITS.
Επομένως, η αρχιτεκτονική αυτή για τα αστικά ITS πρέπει να είναι συνεπής προς το μοντέλο e-FRAME (10).

(1) Transmodel, the European Reference Data Model for Public Transport (ευρωπαϊκό μοντέλο δεδομένων αναφοράς για τις δημόσιες
μεταφορές), EN 12896:2006 (Transmodel 5.1) και EN 12896:2014 (Transmodel V6: Μέρη 1 έως 3).
(2) IFOPT, (EN 28701) ευρωπαϊκό πρότυπο που ορίζει ένα μοντέλο δεδομένων για τον προσδιορισμό σταθερών αντικειμένων στις δημόσιες
μεταφορές (Identification of Fixed Objects in Public Transport) (π.χ. σημεία στάσης, χώρους στάσης, σταθμούς, διαδρομές πλοήγησης πεζών,
εισόδους κ.λπ.) — ενσωματώμενο σήμερα στο πρότυπο EN 12896: 2014.
(3) SIRI (FprEN 15531-1 έως 3 και CEN/TS 15531-4 and 5) ευρωπαϊκό πρότυπο που ορίζει τη διεπαφή υπηρεσιών για πληροφορίες σε
πραγματικό χρόνο (Service Interface for Real-Time Information) σχετικά με τις λειτουργίες των δημοσίων μεταφορών.
(4) Το NeTEX βασίζεται στο Transmodel 5.1, το οποίο συμπληρώνεται με έννοιες από τα IFOPT και SIRI, και διαιρείται σε τρία μέρη:
Μέρος 1 — Δίκτυο μεταφορών· Μέρος 2 — Προγράμματα και Μέρος 3 — Ναύλοι:
— CEN/TS 16614-1· Network and Timetable Exchange — Μέρος 1: Τοπολογία δικτύου (NeTEx)
— CEN/TS 16614-2, Network and Timetable Exchange — Μέρος 2: Πληροφορίες χρονισμού (NeTEx)
— WI 00278330 (prCEN/TS 16614-3), Network and Timetable Exchange — Μέρος 3: Πληροφορίες ναύλων (NeTEx).
(5) IOPTA, Interoperable Public Transport Applications (Διαλειτουργικές εφαρμογές δημοσίων μεταφορών), EN 15320 σε συνδυασμό με το
EN 1545 on Identification card systems — Surface transport applications (για τα Συστήματα ταυτοτήτων — Εφαρμογές επίγειων
μεταφορών).
(6) EN ISO 24014-1:2007, Public transport — Interoperable fare management system — Part 1: Architecture (Δημόσιες μεταφορές —
Διαλειτουργικό σύστημα διαχείρισης ναύλων — Μέρος 1: Αρχιτεκτονική)
— CEN ISO/TR, 24014-2:2013 Public transport — Interoperable fare management system — Part 2: Business practices (Δημόσιες
μεταφορές — Διαλειτουργικό σύστημα διαχείρισης ναύλων — Μέρος 2: Επιχειρηματικές πρακτικές) (ISO/TR 24014-2:2013)
— ISO/IEC 14443 Contactless integrated circuit cards — Proximity cards (Κάρτες με μικροεπεξεργαστή για ανέπαφες συναλλαγές —
Κάρτες ενεργοποίησης εκ του σύνεγγυς) — Μέρη 1-4
— ISO/IEC 18092 Near Field Communication (Επικοινωνία κοντινού πεδίου).
(7) ETSI TS 101 556-3 V1.1.1 (2014-10)· Intelligent Transport Systems (ITS) (Συστήματα Ευφυών Μεταφορών)· Infrastructure to Vehicle
Communications (Υποδομή επικοινωνιών για οχήματα)· Μέρος 1: «Electric Vehicle Charging Spot Notification Specification (Προδιαγραφές
κοινοποίησης σημείου φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος)» και Μέρος 3: «Communications system for the planning and reservation of EV
energy supply using wireless networks (Σύστημα επικοινωνιών σχετικά με τον σχεδιασμό και τις κρατήσεις για παροχή ενέργειας σε ηλεκτρικά
οχήματα με τη χρήση ασύρματων δικτύων)».
(8) CEN/TS 16157 Μέρη 1-6: Intelligent transport systems — DATEX II data exchange specifications for traffic management and
information (Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — DATEX II προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και
σχετικών πληροφοριών).
(9) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/c-its-deployment-platform_en.htm
(10) http://www.frame-online.net/?q=e-frame-project.html
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Η ολιστική και συστημική αυτή επισκόπηση θα στηρίξει τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και την
ανάπτυξη ή τη βελτίωση των προτύπων και των άλλων προδιαγραφών που είναι συμβατά και συμπληρωματικά,
επιτρέποντας έτσι τη συνδεσιμότητα των ITS.
Στο παραδοτέο για τη στρατηγική ανάπτυξης θα πρέπει να διατυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει εύκολη
ανάπτυξη των εν λόγω προτύπων και άλλων προδιαγραφών, μέσω της ανάπτυξης πολυτροπικών υπηρεσιών πληροφοριών,
μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας και λειτουργιών της αστικής εφοδιαστικής. Για τον σκοπό αυτό, τα διδάγματα που
θα προκύψουν από τις περιπτώσεις χρήσης, η συμμετοχή των κατάλληλων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η παροχή
ρεαλιστικής καθοδήγησης για την υλοποίηση θα είναι ζωτικής σημασίας.

3.2.

Η αντιμετώπιση των υπηρεσιών πολυτροπικών πληροφοριών, συμβολή στην ομαλή κινητικότητα
Μεταξύ των σημαντικότερων ζητημάτων σήμερα είναι ο κατακερματισμός των υπηρεσιών πληροφοριών για την
κυκλοφορία και τις μετακινήσεις και η έλλειψη υπηρεσιών διαλειτουργικών πολυτροπικών πληροφοριών και σχεδιασμού
ευρείας πανευρωπαϊκής κάλυψης που θα μπορούσαν να ενσωματώνουν το πρώτο και το τελευταίο χιλιόμετρο μιας
διαδρομής σε συνδυασμό με το σκέλος μεγάλης απόστασης από το σημείο Α στο σημείο Β της διαδρομής. Το φάσμα
των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με υπηρεσίες κινητικότητας πρέπει να διευρυνθεί και να γίνει διαθέσιμο σε
τυποποιημένη μορφή, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή του σε καινοτόμες υπηρεσίες πληροφοριών για την
κυκλοφορία και τις μετακινήσεις. Μόνο οι συνολικές υπηρεσίες πολυτροπικών πληροφοριών μπορούν να προσφέρουν
στον χρήστη τη δυνατότητα να έχει ένα πλήρες φάσμα επιλογών όσον αφορά τις μετακινήσεις και τις επιλογές
διαδρομών και να συμβάλουν στην επιλογή των καλύτερων δυνατών λύσεων για την κινητικότητα, διαμορφώνοντας μια
πιο βιώσιμη συμπεριφορά όσον αφορά τη μετακίνηση και κάνοντας το σύστημα των μεταφορών στο σύνολό του
αποτελεσματικότερο και πιο προσιτό για όλους τους χρήστες.
Θα πρέπει να εξασφαλίζονται (δηλαδή να δημιουργούνται όπου χρειάζεται) συμβατοί μορφότυποι δεδομένων, ανοικτές
και τεκμηριωμένες διεπαφές και πρωτόκολλα για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων και την ενσωμάτωσή τους σε
πολυτροπικά σύνολα δεδομένων και σε (υπάρχουσες) υπηρεσίες πολυτροπικών πληροφοριών και σχεδιασμού (συμπερι
λαμβανομένου του ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων). Είναι σημαντικό τα υπάρχοντα και τα νέα πρότυπα
και οι λοιπές προδιαγραφές να επιτρέπουν, με συμπληρωματικές διεπαφές και πρωτόκολλα, εφόσον απαιτείται, την
αποτελεσματική ενσωμάτωση ή σύνδεση των διαφορετικών πτυχών ή συνόλων υπηρεσιών πολυτροπικών πληροφοριών
και σχεδιασμού.

3.3.

Η αντιμετώπιση της διαχείρισης της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης πρόσβασης
Τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας εξελίσσονται διαρκώς, ενώ στο παρελθόν αφορούσαν κυρίως την επικοινωνία
μεταξύ κέντρων ελέγχου, σήμερα ευνοούν περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των
συσκευών πεδίου), δικτύων και φορέων. Για τον λόγο αυτό, θα αναπτυχθούν τα ορθά πρότυπα, διεπαφές και/ή
πρωτόκολλα για να υποστηρίξουν συνεργατικές λύσεις ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας στις διάφορες
γεωγραφικές κλίμακες ή μεταξύ των διαφόρων διοικητικών ορίων της πόλης (π.χ. από λύσεις μετριασμού της
κυκλοφορίας σε μικρές γειτονιές και την περιαστική διαχείριση δευτερογενών επιπτώσεων της κυκλοφορίας έως την
αποτελεσματική ενσωμάτωση των αστικών κόμβων στους υπεραστικούς διαδρόμους).
Υπάρχουν διάφορα μέσα για τη διαχείριση του οδικού δικτύου και την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης
και της διαταραχής της κυκλοφορίας (π.χ. προγραμματισμένα/μη προγραμματισμένα γεγονότα, ατυχήματα, πλημμύρες,
πυρκαγιές κ.λπ.) μέσω της διαχείρισης της κυκλοφορίας με αποτελεσματικό και καινοτόμο τρόπο. Για παράδειγμα,
πολλές πόλεις εφαρμόζουν διαφορετικούς τύπους επαναδρομολόγησης της κυκλοφορίας, ιεράρχησης της κυκλοφορίας
και μέτρων ρύθμισης της πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των κόμβων, έχοντας ως στόχο όλα τα
οχήματα ή ένα υποσύνολο οχημάτων (π.χ. παρακάμψεις, λωρίδες κυκλοφορίας προτεραιότητας, πράσινα κύματα, επιβολή
χρεώσεων ή διοδίων στους χρήστες του οδικού δικτύου, ζώνες χαμηλών εκπομπών, ζώνες χαμηλής ταχύτητας, ζώνες
πεζοδρόμων κ.λπ.) Δυστυχώς, η διαχείριση των μέτρων αυτών δεν γίνεται απαραίτητα κατά τρόπο ολιστικό και
συντονισμένο και συχνά δεν λαμβάνονται σωστά υπόψη στα συστήματα πληροφοριών για την κυκλοφορία που
απευθύνονται στους χρήστες (π.χ. συσκευές πλοήγησης). Επομένως, η καθιέρωση, από τη μία πλευρά, συνεκτικών
προδιαγραφών, συμβατών προτύπων και πρακτικών διεπαφών για την υποστήριξη της αναγκαίας διαλειτουργικότητας
των δεδομένων για τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία και η βελτιστοποίηση, από την άλλη
πλευρά, μιας σειράς μέτρων διαχείρισης και ιεράρχησης της κυκλοφορίας, σωστά συμπληρωμένων από τυποποιημένες
τεχνολογικές λύσεις για την ταυτοποίηση των οχημάτων (δηλαδή όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των οχημάτων, την
κατηγορία των εκπομπών, τον χαρακτήρα της έκτακτης ανάγκης, τον συντελεστή φορτίου), θα συμβάλλουν από κοινού
στην αποτελεσματικότητα των πληροφοριών και της διαχείρισης της κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβα
νομένης της διαχείρισης και της επιβολής για τη ρύθμιση της πρόσβασης.
Θα πρέπει να εξασφαλίζονται (δηλαδή να δημιουργούνται όπου χρειάζεται) συμβατοί μορφότυποι δεδομένων, ανοικτές
και τεκμηριωμένες διεπαφές και πρωτόκολλα για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων, ανεξάρτητα από την πηγή τους
(π.χ. αισθητήρες, δεδομένα κινούμενων οχημάτων μελέτης, κέντρα ελέγχου) και την ενσωμάτωσή τους σε τρέχοντα και
μελλοντικά συστήματα πληροφοριών για την κυκλοφορία και λειτουργιών διαχείρισης της κυκλοφορίας, για διάφορα
οδικά δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των αστικών-υπεραστικών συνδέσμων.
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Η αντιμετώπιση της αστικής εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της στάθμευσης
Στο αστικό περιβάλλον, η αναζήτηση χώρων στάθμευσης και η παράδοση των εμπορευμάτων θεωρείται ότι επιδεινώνουν
την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ως εκ τούτου, η παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις δυνατότητες
στάθμευσης και οι επιλογές εύκολης κράτησης θέσεων, θα συμβάλουν στην ελάφρυνση του προβλήματος αυτού. Θα
πρέπει να προβλεφθούν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις για ειδικούς τομείς της εφοδιαστικής και τα εμπορευματικά
οχήματα ή τις ανάγκες των φορτίων (π.χ. εναλλακτικά καύσιμα, προϊόντα σε ψύξη, αντίστροφη εφοδιαστική ή απόβλητα,
επικίνδυνα εμπορεύματα).
Θα πρέπει να εξασφαλίζονται (δηλαδή να δημιουργούνται όπου χρειάζεται) συμβατοί μορφότυποι δεδομένων, ανοικτές
και τεκμηριωμένες διεπαφές και πρωτόκολλα για τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων, ανεξάρτητα από την πηγή τους
και την ενσωμάτωσή τους σε τρέχοντα και μελλοντικά συστήματα πληροφοριών για την κυκλοφορία και λειτουργιών
διαχείρισης της κυκλοφορίας, για διάφορα οδικά δίκτυα συμπεριλαμβανομένων των αστικών-υπεραστικών συνδέσμων.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Μετά την έκδοση των ζητούμενων ευρωπαϊκών προτύπων και παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης, οι ΕΟΤ θα επανεξε
τάζουν τον κατάλογο των συντακτικών δομών και αντιστοιχίσεων που έχουν δοθεί στα εν λόγω παραδοτέα τουλάχιστον
μία φορά ανά διετία με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και
περιλαμβάνουν τις ποιοτικότερες συντακτικές δομές. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την προσαρμογή των
κληροδοτημένων συστημάτων ή τη μετάβαση από τα συστήματα αυτά σε νεότερα και την εξασφάλιση της οπισθόδρομης
συμβατότητας των εφαρμογών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ITS ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Πίνακας 1
Ζητούμενα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης για περιπτώσεις χρήσης,
αρχιτεκτονική αστικών ITS και υλοποίηση
Στοιχεία αναφοράς

Προθεσμία για την έκδοση (1)

Παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης σχετικά με τις περιπτώσεις χρήσης που αφορούν 12 μήνες μετά την κοινοποίηση
τους τρεις τομείς του παρόντος αιτήματος και επισημαίνουν τις πιθανές αλληλεξαρτήσεις της παρούσας απόφασης στους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
ποποίησης (ΕΟΤ)
Παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης σχετικά με την αρχιτεκτονική αστικών ITS που 12 μήνες μετά την κοινοποίηση
ενσωματώνει τους τρεις τομείς του παρόντος αιτήματος και επισημαίνει τις συνδέσεις ή της παρούσας απόφασης στους
τις διεπαφές με σχετικές εφαρμογές ITS, καθώς και τη συμβατότητα και τη συνοχή με ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
ποποίησης (ΕΟΤ)
υπάρχοντα πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, μοντέλα δεδομένων
Παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης που περι 39 μήνες μετά την κοινοποίηση
λαμβάνει πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων του παρόντος της παρούσας απόφασης στους
αιτήματος
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
ποποίησης (ΕΟΤ)
(1) Ως έκδοση θεωρείται η χρονική στιγμή κατά την οποία ο αρμόδιος ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης διαθέτει ένα πρότυπο στα μέλη
του ή στο κοινό.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πίνακας 2
Ζητούμενα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης για υπηρεσίες
πολυτροπικών πληροφοριών
Στοιχεία αναφοράς

Προθεσμία για την έκδοση

Ευρωπαϊκά πρότυπα για:

39 μήνες μετά την κοινοποίηση
— Νέες υπηρεσίες κινητικότητας, όπως η κοινή χρήση ΙΧ, ο συνεπιβατισμός, οι υπηρε της παρούσας απόφασης στους
σίες δημόσιας χρήσης ποδηλάτων, οι θέσεις στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων για ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
ποποίησης (ΕΟΤ)
τη συνέχιση της διαδρομής με δημόσια συγκοινωνία, ο συνδυασμός χρήσης ποδηλά
του και δημόσιας συγκοινωνίας κ.λπ.

— Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την τοπο
θεσία και τη διαθεσιμότητα των σταθμών, τα μοντέλα χρέωσης και τη χωρητικότητα
των σταθμών, (ολοκληρωμένα) συστήματα πληρωμών κ.λπ.
Παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης σχετικά με μοντέλο δεδομένων αναφοράς, κοινό 39 μήνες μετά την κοινοποίηση
λεξικό δεδομένων και δομή μεταδεδομένων για τις υπηρεσίες πολυτροπικών υπηρεσιών της παρούσας απόφασης στους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
ποποίησης (ΕΟΤ)
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3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Πίνακας 3
Ζητούμενα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης για τη διαχείριση της
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης πρόσβασης
Στοιχεία αναφοράς

Προθεσμία για την έκδοση

Ευρωπαϊκά πρότυπα για:
— Σύνολο μέτρων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας (που θα περιλαμβάνει την ανα
γκαία υποδομή/στατικά δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο, δυναμικά δεδομένα
σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, δεδομένα για την κυκλοφορία ή τον
έλεγχο της κυκλοφορίας, μετεωρολογικά δεδομένα),

39 μήνες μετά την κοινοποίηση
της παρούσας απόφασης στους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
ποποίησης (ΕΟΤ)

— Σύνολο μέτρων για την επαναδρομολόγηση της κυκλοφορίας, την ιεράρχηση της κυ
κλοφορίας και τη ρύθμιση της πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των
κόμβων (που συμπληρώνεται με δεδομένα ταυτοποίησης των οχημάτων). Ειδικότερα
θα πρέπει να εξεταστούν τα διάφορα μοντέλα χρέωσης των χρηστών του οδικού δι
κτύου που υπάρχουν σε διάφορες πόλεις, καθώς και οι τρόποι κοινής χρήσης των ει
δικών λωρίδων από διάφορους τύπους οχημάτων (π.χ. δημόσιες συγκοινωνίες, εμπο
ρευματικές μεταφορές, οχήματα έκτακτης ανάγκης)
Ευρωπαϊκά πρότυπα ή παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης σχετικά με μοντέλο δε 39 μήνες μετά την κοινοποίηση
δομένων αναφοράς, κοινό λεξικό δεδομένων και δομή μεταδεδομένων για τη διαχείριση της παρούσας απόφασης στους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
της κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης πρόσβασης
ποποίησης (ΕΟΤ)
4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Πίνακας 4
Ζητούμενα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα και παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης για την αστική
εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της στάθμευσης
Στοιχεία αναφοράς

Προθεσμία για την έκδοση

Ευρωπαϊκά πρότυπα για:

39 μήνες μετά την κοινοποίηση
— Τα ευφυή συστήματα στάθμευσης για ελαφρά οχήματα, εμπορικά οχήματα και φορ της παρούσας απόφασης στους
τηγά. Θα πρέπει να εξεταστεί η επιλογή επέκτασης των τεχνικών προδιαγραφών ή των ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
ποποίησης (ΕΟΤ)
προφίλ που ήδη υπάρχουν όσον αφορά τη στάθμευση (1) ή την προσαρμογή τους
στις ανάγκες των αστικών περιοχών.
— Για τις υπηρεσίες πληροφοριών και κράτησης θέσεων σχετικά με τις εξέδρες φόρτω
σης για ειδικά οχήματα φορτίων και τομείς εφοδιαστικής. Τα προτεινόμενα πρότυπα
και προδιαγραφές θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τις υποδομές όσο και τα οχήματα
(συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης οχημάτων και/ή φορτίων, κατά περίπτωση).
Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν η χρήση των οχημάτων με εναλλακτικά
καύσιμα για την αστική εφοδιαστική και οι επιλογές για τη χρέωσή τους (π.χ. κατά τη
διάρκεια της φόρτωσης/εκφόρτωσης σε ειδικές εξέδρες).
Παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης σχετικά με μοντέλο δεδομένων αναφοράς, κοινό 39 μήνες μετά την κοινοποίηση
λεξικό δεδομένων και δομή μεταδεδομένων για την αστική εφοδιαστική, συμπεριλαμβανο της παρούσας απόφασης στους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυ
μένης της διαχείρισης στάθμευσης
ποποίησης (ΕΟΤ)

(1) DATEX II data exchange specifications for traffic management and information (DATEX II προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων
για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τις πληροφορίες) — CEN/TS 16157 Part 6 — parking extension (Μέρος 6 — επέκταση για
τη στάθμευση).
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ (EE) 2016/210 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης (όγδοου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2014
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την τέταρτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ, που υπεγράφη στο Λομέ στις 15 Δεκεμβρίου 1989 (1) και τροποποιήθηκε με
τη συμφωνία που υπεγράφη στον Μαυρίκιο στις 4 Νοεμβρίου 1995 (2),
Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στα
πλαίσια του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του δεύτερου
χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ (3) («εσωτερική συμφωνία»), με την οποία συστήνεται, μεταξύ
άλλων, το όγδοο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (όγδοο ΕΤΑ), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη τον δημοσιονομικό κανονισμό της 16ης Ιουνίου 1998, εφαρμοστέο στη συνεργασία για τη χρηματοδότηση της
ανάπτυξης στα πλαίσια της τέταρτης σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ (4), και ιδίως τα άρθρα 66 έως 74,
Αφού εξέτασε τον λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό της λειτουργίας του όγδοου ΕΤΑ ως είχαν στις 31 Δεκεμβρίου
2014, καθώς και την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο
πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2014, μαζί
με τις απαντήσεις της Επιτροπής που περιέχονται στην εν λόγω ετήσια έκθεση (5),
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 3 της εσωτερικής συμφωνίας, η απαλλαγή από την ευθύνη για τη δημοσιονομική
διαχείριση του όγδοου ΕΤΑ παρέχεται στην Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από σύσταση του
Συμβουλίου.

(2)

Η εκτέλεση των εργασιών του όγδοου ΕΤΑ από την Επιτροπή κατά το οικονομικό έτος 2014 ήταν στο σύνολό της
ικανοποιητική,

ΣΥΝΙΣΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαλλάξει την Επιτροπή από την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών του όγδοου

ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2014.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

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

ΕΕ L 229 της 17.8.1991, σ. 3.
ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 3.
ΕΕ L 156 της 29.5.1998, σ. 108.
ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 53.
ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 289.
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ΣΥΣΤΑΣΗ (EE) 2016/211 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης (ένατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2014
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού,
αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου
2000 (1) και τροποποιήθηκε με τη συμφωνία που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (2),
Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα
πλαίσια του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του χρηματο
δοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000,
καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις
του τέταρτου μέρους της Συνθήκης ΕΚ (3) («εσωτερική συμφωνία»), με την οποία συστήνεται, μεταξύ άλλων, το ένατο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ένατο ΕΤΑ), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη τον δημοσιονομικό κανονισμό της 27ης Μαρτίου 2003, ο οποίος εφαρμόζεται στο 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάπτυξης (4), και ιδίως τα άρθρα 96 έως 103,
Αφού εξέτασε τον λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό της λειτουργίας του ένατου ΕΤΑ ως είχαν στις 31 Δεκεμβρίου
2014, καθώς και την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο
πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δεκάτου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2014, μαζί
με τις απαντήσεις της Επιτροπής που περιέχονται στην εν λόγω ετήσια έκθεση (5),
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Βάσει του άρθρου 32 παράγραφος 3 της εσωτερικής συμφωνίας, η απαλλαγή από την ευθύνη για τη δημοσιονομική
διαχείριση του ένατου ΕΤΑ παρέχεται στην Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από σύσταση του
Συμβουλίου.

(2)

Η εκτέλεση των εργασιών του ένατου ΕΤΑ από την Επιτροπή κατά το οικονομικό έτος 2014 ήταν στο σύνολό της
ικανοποιητική,

ΣΥΝΙΣΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαλλάξει την Επιτροπή από την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών του ένατου

ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2014.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

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

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 27.
ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 355.
ΕΕ L 83 της 1.4.2003, σ. 1.
ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 289.
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ΣΥΣΤΑΣΗ (EE) 2016/212 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης (δέκατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2014
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού,
αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου
2000 (1) και τροποποιήθηκε με τη συμφωνία που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (2),
Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο
πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματο
δοτικού πλαισίου για την περίοδο 2008-2013 βάσει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και για τη χορήγηση
χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της
συνθήκης ΕΚ (3) («εσωτερική συμφωνία»), με την οποία συστήνεται, μεταξύ άλλων, το δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης
(δέκατο ΕΤΑ), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 8,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό
κανονισμό που εφαρμόζεται στο δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (4), και ιδίως στα άρθρα 142 έως 144,
Αφού εξέτασε τον λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό της λειτουργίας του δεκάτου ΕΤΑ ως είχαν στις 31 Δεκεμβρίου
2014, καθώς και την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν στο
πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2014, μαζί
με τις απαντήσεις της Επιτροπής που περιέχονται στην εν λόγω ετήσια έκθεση (5),
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 8 της εσωτερικής συμφωνίας, η απαλλαγή από την ευθύνη για τη δημοσιονομική
διαχείριση του δέκατου ΕΤΑ παρέχεται στην Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από σύσταση του
Συμβουλίου.

(2)

Η εκτέλεση των εργασιών του δέκατου ΕΤΑ από την Επιτροπή κατά το οικονομικό έτος 2014 ήταν στο σύνολό της
ικανοποιητική,

ΣΥΝΙΣΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαλλάξει την Επιτροπή από την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών του δέκατου

ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2014.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

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

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 27.
ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 32.
ΕΕ L 78 της 19.3.2008, σ. 1.
ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 289.
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ΣΥΣΤΑΣΗ (EE) 2016/213 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2016
για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ανάπτυξης (ενδέκατου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2014
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού,
αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου
2000 (1), όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά,
Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ,
καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) («εσωτερική συμφωνία»), με την οποία συστήνεται, μεταξύ άλλων,
το ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ενδέκατο ΕΤΑ), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 7,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, για τον δημοσιονομικό κανονισμό
που εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (3), και ιδίως τα άρθρα 43 έως 45,
Αφού εξέτασε τον λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό της λειτουργίας του ενδέκατου ΕΤΑ ως είχαν στις
31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδο
τήθηκαν στο πλαίσιο του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό
έτος 2014, μαζί με τις απαντήσεις της Επιτροπής που περιέχονται στην εν λόγω ετήσια έκθεση (4),
Εκτιμώντας τα εξής:
(1)

Βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 7 της εσωτερικής συμφωνίας, η απαλλαγή από την ευθύνη για τη δημοσιονομική
διαχείριση του ενδέκατου ΕΤΑ παρέχεται στην Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από σύσταση του
Συμβουλίου.

(2)

Η εκτέλεση των εργασιών του ενδέκατου ΕΤΑ από την Επιτροπή κατά το οικονομικό έτος 2014 ήταν στο σύνολό της
ικανοποιητική,

ΣΥΝΙΣΤΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαλλάξει την Επιτροπή από την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών του

ενδέκατου ΕΤΑ για το οικονομικό έτος 2014.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

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

ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1..
ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17.
ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 289.

ISSN 1977-0669 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1725-2547 (έντυπη έκδοση)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2985 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL

