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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1100 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Ιουνίου 2018
για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου για την
προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια
τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις
συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται
σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (1) και ιδίως το άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 εξουδετερώνει τις συνέπειες από την εξωεδαφική εφαρμογή νόμων, συμπεριλαμβα
νομένων κανονιστικών και λοιπών νομοθετικών πράξεων που θεσπίστηκαν από τρίτες χώρες, καθώς και των μέτρων που
βασίζονται σε αυτές ή απορρέουν από αυτές, οσάκις η εφαρμογή αυτή θίγει τα συμφέροντα φυσικών και νομικών
προσώπων στην Ένωση τα οποία μετέχουν στο διεθνές εμπόριο ή/και την κίνηση κεφαλαίων και τις σχετικές εμπορικές
δραστηριότητες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

(2)

Ο κανονισμός αναγνωρίζει ότι με την εξωεδαφική τους εφαρμογή, οι εν λόγω πράξεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

(3)

Οι νομοθετικές πράξεις τρίτων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 καθορίζονται στο
παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Στις 8 Μαΐου 2018, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι παύουν την αναστολή της εφαρμογής των εθνικών περιορι
στικών τους μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά έχουν εξωεδαφική εφαρμογή και προκαλούν
δυσμενείς επιπτώσεις στα συμφέροντα της Ένωσης και στα συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν
δικαιώματα δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Το παράρτημα του κανονισμού θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριλάβει τα εν λόγω περιοριστικά
μέτρα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(1) ΕΕ L 309 της 29.11.1996, σ. 1.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

7.8.2018
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σημείωση: Οι κύριες διατάξεις των πράξεων που περιέχονται στο παρόν παράρτημα συνοψίζονται μόνο για ενημερωτικούς
σκοπούς. Η πλήρης επισκόπηση των διατάξεων και το ακριβές περιεχόμενό τους παρατίθενται στις σχετικές πράξεις.
ΧΩΡΑ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΙ

1. «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993», Title XVII — «Cuban Democracy Act 1992»,
sections 1704 and 1706
Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Οι απαιτήσεις έχουν ενοποιηθεί στον τίτλο I του «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996», βλέπε
κατωτέρω.
Πιθανές ζημίες των συμφερόντων της ΕΕ:
Οι αναληφθείσες ευθύνες έχουν ενταχθεί στο «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996» (βλέπε κατωτέρω).
2. «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996»
Τίτλος I
Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Συμμόρφωση προς το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό εμπάργκο των ΗΠΑ προς την Κούβα: μεταξύ άλλων, δεν εξάγονται
προς τις ΗΠΑ προϊόντα ή υπηρεσίες κουβανικής καταγωγής ή τα οποία περιέχουν υλικά ή αγαθά κουβανικής καταγωγής,
είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων χωρών, δεν διακινούνται εμπορεύματα που βρίσκονται ή κάποτε βρίσκονταν στην Κούβα ή
μεταφέρονται ή έχουν μεταφερθεί μέσω Κούβας, δεν επανεξάγεται στις ΗΠΑ ζάχαρη κουβανικής καταγωγής χωρίς
κοινοποίηση από την αρμόδια εθνική αρχή του εξαγωγέα, δεν εισάγονται στις ΗΠΑ προϊόντα ζάχαρης χωρίς τη βεβαίωση ότι
τα προϊόντα αυτά δεν είναι κουβανικά, τα κουβανικά περιουσιακά στοιχεία παγώνουν και οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές
με την Κούβα παύουν.
Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:
Απαγόρευση φόρτωσης ή εκφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε οποιοδήποτε σημείο των ΗΠΑ ή εισόδου σε λιμένα των ΗΠΑ.
Άρνηση εισαγωγής αγαθών ή υπηρεσιών κουβανικής καταγωγής και εισαγωγής στην Κούβα προϊόντων ή υπηρεσιών
καταγωγής ΗΠΑ, παρεμπόδιση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στις οποίες ενέχεται η Κούβα.
Τίτλος III και τίτλος IV:
Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Τερματισμός των παρανόμων δοσοληψιών επί ιδιοκτησίας που ανήκε πριν σε υπηκόους των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων και
των κουβανών που έχουν λάβει ιθαγένεια ΗΠΑ) και έχει απαλλοτριωθεί από το κουβανικό καθεστώς. (Στις παράνομες
δοσοληψίες περιλαμβάνονται: χρήση, πώληση, μεταβίβαση, έλεγχος, διαχείριση και άλλες δραστηριότητες προς όφελος ενός
προσώπου.)
Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:
Δικαστικοί αγώνες στις ΗΠΑ, βασιζόμενοι σε ήδη υφιστάμενη ευθύνη κατά πολιτών ή εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ενέχονται στις ανωτέρω δοσοληψίες, με αποτέλεσμα δικαστικές αποφάσεις για την πληρωμή αποζημίωσης (εις πολλαπλούν)
στον αμερικανό διάδικο. Άρνηση εισόδου στις ΗΠΑ προσώπων που ενέχονται στις ανωτέρω δοσοληψίες, συμπεριλαμβα
νομένων και των συζύγων, των ανήλικων τέκνων και των αντιπροσώπων τους.
3. «Iran Sanctions Act of 1996»
Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Απαγορεύεται η εν γνώσει:
i)

επένδυση στο Ιράν ποσού μεγαλύτερου των 20 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ εντός δωδεκαμήνου, η οποία συμβάλει
άμεσα και ουσιαστικά στην αύξηση των ιρανικών δυνατοτήτων για ανάπτυξη των πετρελαϊκών του πόρων·
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ii) παροχή στο Ιράν αγαθών, υπηρεσιών ή άλλων μορφών στήριξης, οιαδήποτε εκ των οποίων αξίας τουλάχιστον
1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ή αθροιστικής αξίας τουλάχιστον 5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε περίοδο 12 μηνών, που θα
μπορούσαν να διευκολύνουν άμεσα και σε σημαντικό βαθμό τη διατήρηση ή επέκταση της εγχώριας παραγωγής
προϊόντων διύλισης πετρελαίου του Ιράν ή την ικανότητά του να αναπτύσσει πετρελαϊκούς πόρους ευρισκόμενους στο
Ιράν·
iii) παροχή στο Ιράν αγαθών, υπηρεσιών ή άλλων μορφών στήριξης, οιαδήποτε εκ των οποίων αξίας τουλάχιστον
250 000 δολαρίων ΗΠΑ ή αθροιστικής αξίας τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε περίοδο 12 μηνών, που θα
μπορούσαν να διευκολύνουν άμεσα και σε σημαντικό βαθμό τη διατήρηση ή επέκταση της εγχώριας παραγωγής
πετροχημικών προϊόντων του Ιράν·
iv) παροχή στο Ιράν α) προϊόντων διύλισης πετρελαίου ή β) αγαθών, υπηρεσιών ή άλλων μορφών στήριξης που θα
μπορούσαν άμεσα να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση της ικανότητας του Ιράν να εισάγει προϊόντα
διύλισης πετρελαίου, οιαδήποτε εκ των οποίων αξίας τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ή αθροιστικής αξίας
τουλάχιστον 5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ σε περίοδο 12 μηνών·
v) συμμετοχή σε κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη πετρελαϊκών πόρων εκτός του Ιράν η οποία έχει συσταθεί την
1η Ιανουαρίου 2002 ή μεταγενέστερα και στην οποία το Ιράν ή η κυβέρνησή του έχει ιδιαίτερα συμφέροντα·
vi) εμπλοκή στη μεταφορά αργού πετρελαίου από το Ιράν ή απόκρυψη της ιρανικής προέλευσης φορτίου που αποτελείται
από αργό πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης πετρελαίου·
Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:
Μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών ή προμηθειών προς τις ΗΠΑ, απαγόρευση χαρακτηρισμού ως πρωταρχικού
διαχειριστή ή ως φύλακα κρατικών κεφαλαίων των ΗΠΑ, άρνηση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ
ή μεταβιβάσεων μέσω των εν λόγω ιδρυμάτων, απαγόρευση των συναλλαγών σε συνάλλαγμα που υπάγονται στη δικαιοδοσία
των ΗΠΑ, περιορισμοί κατά τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ, απαγόρευση της αγοραπωλησίας ακινήτων που υπάγονται στη
δικαιοδοσία των ΗΠΑ ή άρνηση παροχής βοήθειας από την Τράπεζα ΕΧΙΜ, περιορισμοί όσον αφορά την εκφόρτωση και τον
κατάπλου των σκαφών.
4. «Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012»
Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Απαγορεύεται η εν γνώσει:
i)

παροχή σημαντικής στήριξης, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης σημαντικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ή
αγαθών ή υπηρεσιών προς ορισμένα πρόσωπα ή εξ ονόματος προσώπων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των
λιμένων, της ενέργειας, της ναυτιλίας ή της ναυπηγικής βιομηχανίας στο Ιράν, ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο από το
Ιράν που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδικώς σεσημασμένων υπηκόων και των προσώπων για τα οποία ισχύουν
απαγορεύσεις·

ii) διεξαγωγή εμπορίου με το Ιράν σε σημαντικά αγαθά και υπηρεσίες σε σχέση με τους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας
ή της ναυπηγικής βιομηχανίας του Ιράν·
iii) αγορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από το Ιράν και διεξαγωγή σχετιζόμενων με αυτά χρηματοοικονομικών
συναλλαγών σε ειδικές περιστάσεις·
iv) διεξαγωγή ή διευκόλυνση συναλλαγών για το εμπόριο φυσικού αερίου από ή προς το Ιράν (ισχύει για αλλοδαπά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα)·
v) διεξαγωγή με το Ιράν εμπορίου πολύτιμων μετάλλων, γραφίτη, ακατέργαστων ή ημικατεργασμένων μετάλλων, ή
λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένους τομείς ή με τη συμμετοχή ορισμένων προσώπων· επίσης η
διευκόλυνση σημαντικής χρηματοοικονομικής συναλλαγής σε σχέση με τέτοιου είδους εμπόριο·
vi) παροχή υπηρεσιών αναδοχής της έκδοσης τίτλων, ασφάλισης και αντασφάλισης που συνδέονται με συγκεκριμένες
δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν, αλλά όχι περιοριστικά, αυτές που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) ανωτέρω,
ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων·
Εφαρμόζονται ορισμένες εξαιρέσεις ανάλογα με τη φύση του εμπορίου ή των συναλλαγών και το επίπεδο της εφαρμοζόμενης
δέουσας επιμέλειας.
Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:
Μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών ή προμηθειών προς τις ΗΠΑ, απαγόρευση να ορίζεται ως πρωταρχικός
διαχειριστής ή ως φύλακας κρατικών κεφαλαίων των ΗΠΑ, άρνηση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των
ΗΠΑ ή μεταβιβάσεων μέσω των εν λόγω ιδρυμάτων, απαγόρευση των συναλλαγών σε συνάλλαγμα που υπάγονται στη
δικαιοδοσία των ΗΠΑ, περιορισμοί κατά τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ, απαγόρευση της αγοραπωλησίας ακινήτων που
υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ ή άρνηση παροχής βοήθειας από την Τράπεζα ΕΧΙΜ, απαγορεύσεις και περιορισμοί
όσον αφορά το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών σε ανταποκρίτρια τράπεζα στις ΗΠΑ.
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5. «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»
Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Να μη διενεργούνται ή διευκολύνονται εν γνώσει οποιεσδήποτε σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Κεντρική
Τράπεζα του Ιράν ή με άλλο ορισθέν ιρανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ισχύει για αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).
Εξαιρέσεις για συναλλαγές που αφορούν τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και για συναλλαγές σχετικές με το πετρέλαιο υπό
συγκεκριμένες συνθήκες.
Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:
Αστικές και ποινικές κυρώσεις· απαγορεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών σε
ανταποκρίτρια τράπεζα στις ΗΠΑ.
6. «Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012»
Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Απαγορεύεται η εν γνώσει:
i)

παροχή υπηρεσιών αναδοχής της έκδοσης τίτλων, ασφάλισης ή αντασφάλισης σε ορισμένα πρόσωπα του Ιράν·

ii) διευκόλυνση της έκδοσης τίτλων δημόσιου χρέους του Ιράν, ή χρέους οντοτήτων που ελέγχονται από το τελευταίο·
iii) πραγματοποίηση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης συναλλαγής με την κυβέρνηση του Ιράν ή με οποιοδήποτε πρόσωπο
υπαγόμενο στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης του Ιράν που απαγορεύεται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ (εφαρμόζεται σε
αλλοδαπές θυγατρικές που ανήκουν ή ελέγχονται από υπηκόους των ΗΠΑ).
iv) παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών οικονομικών επικοινωνιών ή παροχή ή διευκόλυνση άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης σε
τέτοιου είδους υπηρεσίες επικοινωνιών για την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του οποίου τα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα έχουν δεσμευθεί σε συνάρτηση με δραστηριότητες του Ιράν στον τομέα των πυρηνικών όπλων.
Όσον αφορά το σημείο i), υπάρχουν εξαιρέσεις για τον εφοδιασμό σε ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και ιατρικά προϊόντα,
και εξάρτηση από το επίπεδο της δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζεται.
Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:
Μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών ή προμηθειών προς τις ΗΠΑ, απαγόρευση να ορίζεται ως πρωταρχικός
διαχειριστής ή ως φύλακας κρατικών κεφαλαίων των ΗΠΑ, άρνηση δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των
ΗΠΑ ή μεταβιβάσεων μέσω των εν λόγω ιδρυμάτων, απαγόρευση των συναλλαγών σε συνάλλαγμα που υπάγονται στη
δικαιοδοσία των ΗΠΑ, περιορισμοί κατά τις εξαγωγές από τις ΗΠΑ, απαγόρευση της αγοραπωλησίας ακινήτων που
υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ ή άρνηση παροχής βοήθειας από την Τράπεζα ΕΧΙΜ, απαγορεύσεις και περιορισμοί
όσον αφορά το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών σε ανταποκρίτρια τράπεζα στις ΗΠΑ.
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

«Iranian Transactions and Sanctions Regulations»
Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Να μην επανεξάγονται εμπορεύματα, τεχνολογία ή υπηρεσίες που α) έχουν εξαχθεί από τις ΗΠΑ και β) υπόκεινται σε
κανόνες ελέγχου των εξαγωγών στις ΗΠΑ, εφόσον ο εξαγωγέας γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι προορίζονται ειδικά για
το Ιράν ή την κυβέρνησή του.
Τα αγαθά που υπόκεινται σε σημαντική μεταποίηση σε προϊόντα κατασκευασμένα στο εξωτερικό εκτός των ΗΠΑ και τα
αγαθά που ενσωματώνονται σε τέτοια προϊόντα και που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10 % της αξίας τους, δεν
υπόκεινται στην απαγόρευση.
Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:
Επιβολή αστικών κυρώσεων, προστίμων και ποινών φυλάκισης.
C1 1. 31 CFR
(Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control
Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy)
and G (Penalties)
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Απαιτούμενη συμμόρφωση:
Οι απαγορεύσεις ενοποιούνται στον τίτλο I του «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996», βλέπε ανωτέρω.
Επιπλέον, απαιτείται η απόκτηση αδειών ή/και εγκρίσεων σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν την
Κούβα.
Πιθανές βλάβες στα συμφέροντα της ΕΕ:
Σε περιπτώσεις παραβάσεων επιβολή προστίμων, κατάσχεση και φυλάκιση.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1101 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Αυγούστου 2018
για τον καθορισμό των κριτηρίων εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής
ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σ' αυτούς ή
απορρέουν από αυτούς
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις
συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται
σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς (1) και ιδίως το άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 παρέχει προστασία και αντιμετωπίζει τις αθέμιτες συνέπειες της εξωεδαφικής
εφαρμογής νόμων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και λοιπών νομοθετικών πράξεων που θεσπίζονται από τρίτες
χώρες, καθώς και των μέτρων που βασίζονται σε αυτές ή απορρέουν από αυτές, οσάκις η εφαρμογή αυτή θίγει τα
συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού, τα οποία
μετέχουν στο διεθνές εμπόριο ή/και την κίνηση κεφαλαίων και τις σχετικές εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ της Ένωσης
και τρίτων χωρών.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 αναγνωρίζει ότι με την εξωεδαφική εφαρμογή τους, οι νόμοι αυτοί, συμπεριλαμβα
νομένων των κανονισμών και άλλων νομοθετικών πράξεων, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

(3)

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96, τα πρόσωπα που αναφέρονται στο
άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού δεν πρέπει να συμμορφώνονται, είτε άμεσα είτε μέσω αντιπροσώπου ή ενδιαμέσου
προσώπου, με πράξη ή εκούσια παράλειψη, προς απαιτήσεις ή απαγορεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων
αλλοδαπών δικαστηρίων, που βασίζονται ή απορρέουν από τους νόμους αυτούς ή τα μέτρα που βασίζονται σ' αυτούς ή
απορρέουν από αυτούς.

(4)

Ωστόσο, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 επιτρέπει στα πρόσωπα που αναφέρονται
στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού να ζητήσουν από την Επιτροπή έγκριση να συμμορφωθούν, πλήρως ή μερικώς,
με τέτοια απαίτηση ή απαγόρευση, στον βαθμό που η μη συμμόρφωση θα έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα των ιδίων ή
της Ένωσης.

(5)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2271/96, και λαμβανομένου παράλληλα υπόψη, σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, του κινδύνου
να προκληθεί σοβαρή ζημία στα συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του
εν λόγω κανονισμού, είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα κριτήρια εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96.

(6)

Με γνώμονα τον ρόλο της Επιτροπής που συνίσταται στην εποπτεία της ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού και θα εγκρίνει οποιαδήποτε προσαρμογή κριθεί αναγκαία με βάση την αξιολόγηση της εν λόγω
εφαρμογής.

(7)

Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν τα κυριότερα στάδια της διαδικασίας μετά την υποβολή στην Επιτροπή αίτησης για
έγκριση πλήρους ή μερικής συμμόρφωσης με τέτοια απαίτηση ή απαγόρευση.

(8)

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα
πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(9)

Οι αιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αφορούν μέτρα ή παραλείψεις που βασίζονται, άμεσα ή
έμμεσα, στην εφαρμογή των νόμων που προσδιορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 ή
απορρέουν από αυτούς, ή μέτρα που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς.

(1) ΕΕ L 309 της 29.11.1996, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
3
( ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά
με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
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(10)

Η επεξεργασία αίτησης διενεργείται το ταχύτερο δυνατό.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής εξωεδαφικής
νομοθεσίας και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα κριτήρια εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2271/96.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «καταχωρημένη εξωεδαφική νομοθεσία»: οι νόμοι, οι κανονισμοί και άλλες νομοθετικές πράξεις που προσδιορίζονται στο
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών και άλλων
νομοθετικών πράξεων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς·
β) «επακόλουθες ενέργειες»: οι ενέργειες που βασίζονται στην καταχωρημένη εξωεδαφική νομοθεσία ή που απορρέουν από
αυτήν·
γ) «μη συμμόρφωση»: μη συμμόρφωση, μέσω άμεσων μέτρων ή εκούσιων παραλείψεων, με απαίτηση ή απαγόρευση, συμπερι
λαμβανομένων των αιτήσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, που βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην καταχωρημένη εξωεδαφική
νομοθεσία ή απορρέει από αυτήν, ή σε επακόλουθες ενέργειες·
δ) «προστατευόμενα συμφέροντα»: τα συμφέροντα προσώπου που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, τα συμφέροντα της Ένωσης ή αμφότερα·
ε) «αιτών»: κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου το οποίο έχει
υποβάλει αίτηση για την έγκριση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96
του Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Υποβολή αιτήσεων
1.
Οι αιτήσεις για την έγκριση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96
υποβάλλονται εγγράφως στην:
European Commission
Service for Foreign Policy Instruments
EEAS 07/99
B-1049 Brussels, Belgium
EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu
2.
Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτούντων, αναφέρουν τις ακριβείς διατάξεις της
καταχωρημένης εξωεδαφικής νομοθεσίας ή την επακόλουθη ενέργεια που διακυβεύεται και περιγράφουν το πεδίο εφαρμογής
της έγκρισης που ζητείται και τη ζημία που θα προκαλούσε η μη συμμόρφωση.
3.
Οι αιτούντες υποβάλλουν στην αίτησή τους επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μη συμμόρφωση θα
προκαλέσει σοβαρή ζημία σε τουλάχιστον ένα προστατευόμενο συμφέρον.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων
και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55
της 28.2.2011, σ. 13).
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4.
Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τους αιτούντες, τα οποία παρέχουν εντός
εύλογης προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή.
5.

Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή εξωεδαφικής νομοθεσίας το ταχύτερο δυνατό αφότου λάβει τις αιτήσεις.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση των αιτήσεων
Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσο μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημία στα προστατευόμενα συμφέροντα όπως αναφέρεται
στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96, η Επιτροπή εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μη
σωρευτικά κριτήρια, κατά περίπτωση:
α) εάν το προστατευόμενο συμφέρον ενδέχεται να απειλείται ειδικά, με βάση τις περιστάσεις, τη φύση και την προέλευση της
ζημίας στο προστατευόμενο συμφέρον·
β) την ύπαρξη τρέχουσας διοικητικής ή δικαστικής έρευνας κατά του αιτούντα από τρίτη χώρα, ή εάν υπάρχει προηγούμενη
συμφωνία διευθέτησης με τρίτη χώρα, η οποία είναι η χώρα προέλευσης της εξωεδαφικής νομοθεσίας·
γ) την ύπαρξη σημαντικού δεσμού σύνδεσης με την τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται η καταχωρημένη εξωεδαφική
νομοθεσία ή οι επακόλουθες ενέργειες· για παράδειγμα ο αιτών διαθέτει μητρικές ή θυγατρικές εταιρείες, ή πρόκειται για τη
συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων που υπάγονται στην κύρια δικαιοδοσία της τρίτης χώρας από την οποία
προέρχονται η καταχωρημένη εξωεδαφική νομοθεσία ή οι επακόλουθες ενέργειες·
δ) κατά πόσον ο αιτών θα μπορούσε να λάβει ευλόγως μέτρα για να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία·
ε) τις δυσμενείς επιπτώσεις στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως κατά πόσον ο αιτών θα αντιμετώπιζε οικονομικές
ζημίες, οι οποίες θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να απειλήσουν τη βιωσιμότητά του ή να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο
πτώχευσης·
στ) κατά πόσον η δραστηριότητα του αιτούντος θα καθίστατο υπερβολικά δυσχερής λόγω απώλειας βασικών εισροών ή πόρων,
που δεν μπορούν εύλογα να αντικατασταθούν·
ζ) αν η άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων του αιτούντος θα εμποδιζόταν σημαντικά.
η) κατά πόσον υπάρχει απειλή κατά της ασφάλειας, της προστασίας της ζωής και της υγείας των ανθρώπων και της
προστασίας του περιβάλλοντος·
θ) κατά πόσον υπάρχει απειλή κατά της ικανότητας της Ένωσης να ασκεί την ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και εμπορική
πολιτική της ή τις εξωτερικές πτυχές των εσωτερικών πολιτικών της·
ι)

την ασφάλεια του εφοδιασμού σε στρατηγικά αγαθά ή υπηρεσίες εντός της Ένωσης ή κράτους μέλους ή στην Ένωση ή σε
κράτος μέλος και τις επιπτώσεις τυχόν ελλείψεων ή διαταράξεων του εφοδιασμού·

ια) τις συνέπειες για την εσωτερική αγορά όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων, καθώς και τη χρηματοπιστωτική και οικονομική σταθερότητα ή βασικές υποδομές της
Ένωσης·
ιβ) τις συστημικές συνέπειες της ζημίας, ιδίως όσον αφορά τις δευτερογενείς επιπτώσεις της ζημίας σε άλλους τομείς·
ιγ) τον αντίκτυπο στην αγορά εργασίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών και τις διασυνοριακές συνέπειές του εντός της
Ένωσης·
ιδ) κάθε άλλο σχετικό παράγοντα.
Άρθρο 5
Αποτέλεσμα της αίτησης
1.
Εάν η Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 4, διαπιστώσει επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία ότι η μη συμμόρφωση θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στα προστατευόμενα συμφέροντα, η Επιτροπή υποβάλλει πάραυτα
στην επιτροπή εξωεδαφικής νομοθεσίας σχέδιο απόφασης στην οποία περιλαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν.
2.
Εάν η Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 4, δεν διαπιστώσει επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία ότι η μη συμμόρφωση θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στα προστατευόμενα συμφέροντα, η Επιτροπή υποβάλλει πάραυτα
στην επιτροπή εξωεδαφικής νομοθεσίας σχέδιο απόφασης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση.
3.

Η Επιτροπή κοινοποιεί την τελική απόφαση στον αιτούντα αμελλητί.
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Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων
1.
Η Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει του παρόντος
κανονισμού.
2.
Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 45/2001.
3.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η υπηρεσία μέσων εξωτερικής πολιτικής ορίζεται ως «υπεύθυνος της
επεξεργασίας» για την Επιτροπή, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, για να
διασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
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, 3 Αυγούστου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1102 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Ιουνίου 2018
για την τροποποίηση του παραρτήματος III της απόφασης αριθ. 466/2014/EE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά
έργα εκτός της Ένωσης, όσον αφορά το Ιράν
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για
τη χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστη
ριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτική κατάσταση στο Ιράν μετά
την έκδοση της απόφασης 466/2014/ΕΕ.

(2)

Τον Νοέμβριο του 2016, το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προοπτική επέκτασης της χρηματο
δοτικής εντολής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για εξωτερικό δανεισμό στο Ιράν.

(3)

Με την απόφαση (ΕΕ) 2018/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) το Ιράν προστίθεται στον
κατάλογο των δυνάμει επιλέξιμων περιοχών και χωρών του παραρτήματος II της εν λόγω απόφασης.

(4)

Η λήψη συγκεκριμένων μέτρων από το Ιράν για τον σεβασμό των οικουμενικών θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους
δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα εξακολουθήσει να έχει καίρια σημασία για τη διαμόρφωση της μελλοντικής
πολιτικής της Ένωσης έναντι του Ιράν.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την
προστασία της ακεραιότητάς της καθώς και της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα.

(6)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, έκρινε ότι η συνολική
οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτική κατάσταση συνηγορούν υπέρ της προσθήκης του Ιράν στο
παράρτημα III της απόφασης 466/2014/ΕΕ, το οποίο περιέχει τον κατάλογο των επιλέξιμων περιοχών και χωρών για
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την εγγύηση της ΕΕ.

(7)

Συνεπώς, η απόφαση 466/2014/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο σημείο Γ(2) του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 466/2014/ΕΕ, οι λέξεις «Βιετνάμ, Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ, Καμπότζη, Κίνα,
Λάος, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μιανμάρ/Βιρμανία, Μογγολία, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη,
Υεμένη, Φιλιππίνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βιετνάμ, Ινδία, Ινδονησία, Ιράκ, Ιράν, Καμπότζη, Κίνα, Λάος, Μαλαισία,
Μαλδίβες, Μιανμάρ/Βιρμανία, Μογγολία, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Υεμένη, Φιλιππίνες».
(1) ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 1.
(2) Απόφαση (ΕΕ) 2018/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης
466/2014/ΕΕ με την οποία χορηγείται εγγύηση της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης (ΕΕ L 76 της 19.3.2018, σ. 30).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2018.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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