02013D0054(01) — EL — 01.11.2016 — 002.001 — 1
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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της 20ής Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ
και στοιχείων του ευρώ και την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/3
(ΕΚΤ/2013/54)
(2014/106/ΕΕ)
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2013
σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής
στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ και την
τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2008/3
(ΕΚΤ/2013/54)
(2014/106/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
1) ως «στοιχεία του ευρώ» νοούνται τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα
εν μέρει εκτυπωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ και το χαρτί, η μελά
νη, το αλουμίνιο και το νήμα που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή εν μέρει εκτυπωμένων τραπεζο
γραμματίων ευρώ·
2) ως «δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ» νοείται η παραγωγή στοι
χείων του ευρώ·
3) ως «στοιχεία ασφαλείας του ευρώ» νοούνται τα στοιχεία που περι
λαμβάνονται στις ουσιαστικές προδιαγραφές ασφαλείας, συμπερι
λαμβανομένων των τραπεζογραμματίων ευρώ που: α) βρίσκονται
σε κυκλοφορία, β) δημιουργούνται, για να αντικαταστήσουν τρα
πεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, ή γ) αποσύρονται από την
κυκλοφορία, μαζί με τα επιμέρους στοιχεία αυτών και τις σχετικές
πληροφορίες, η ασφάλεια των οποίων είναι αναγκαίο να διαφυλα
χθεί, καθώς η απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευσή
τους θα μπορούσε να προσβάλει το κύρος των τραπεζογραμματίων
ευρώ ως μέσου πληρωμών·
4) ως «δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ» νοείται οποιαδήποτε εκ
των ακόλουθων δραστηριοτήτων: προπαρασκευή, παραγωγή, επε
ξεργασία, καταστροφή, αποθήκευση, εσωτερική μετακίνηση εντός
ορισμένης μονάδας παραγωγής ή μεταφορά στοιχείων ασφαλείας
του ευρώ·
5) ως «προπαρασκευή» νοείται η μετατροπή του βασικού σχεδίου των
υπό ανάπτυξη τραπεζογραμματίων ευρώ σε διαμορφωμένα σχέδια,
διαχωρισμό χρωμάτων, γράμμωση και εκτυπωτικές πλάκες και η
προετοιμασία των διαμορφωμένων σχεδίων και των πρωτοτύπων
για επιμέρους στοιχεία που προτείνονται στα εν λόγω βασικά σχέ
δια·
6) ως «φορέας παραγωγής» νοείται κάθε φορέας που μετέχει ή επι
θυμεί να μετέχει σε ορισμένη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ
και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ, πλην όσων μετέχουν
αποκλειστικά ή επιθυμούν να μετέχουν αποκλειστικά στη μεταφορά
στοιχείων ασφαλείας του ευρώ ή στην παροχή εξειδικευμένων
εγκαταστάσεων καταστροφής·
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7) ως «μονάδα παραγωγής» νοείται κάθε εγκατάσταση την οποία χρη
σιμοποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ορισμένος φορέας παρα
γωγής για σκοπούς προπαρασκευής, παραγωγής, επεξεργασίας,
καταστροφής και αποθήκευσης στοιχείων ασφαλείας του ευρώ
και/ή στοιχείων του ευρώ·

8) ως «προδιαγραφές πιστοποίησης» νοούνται οι ουσιαστικές προδια
γραφές της ΕΚΤ, οι προδιαγραφές της διαδικασίας πιστοποίησης
και εγκατάστασης, καθώς και οι διαρκείς υποχρεώσεις τις οποίες
προβλέπει η παρούσα απόφαση, με τις οποίες οφείλει να συμμορ
φώνεται ορισμένος φορέας παραγωγής, προκειμένου να λάβει ή να
διατηρήσει την προσωρινή πιστοποίηση ή την πιστοποίησή του·

9) ως «πιστοποιημένος φορέας παραγωγής» νοείται ο φορέας παρα
γωγής που έχει προσωρινή πιστοποίηση ή πιστοποίηση·

10) ως «ουσιαστικές προδιαγραφές» νοούνται οι σχετικές προδιαγραφές
ασφαλείας, ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας,
όπως έχουν καθοριστεί χωριστά από την ΕΚΤ, με τις οποίες οφεί
λει να συμμορφώνεται ορισμένος φορέας παραγωγής, προκειμένου
να εκτελεί δραστηριότητες ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριό
τητες στοιχείων του ευρώ·

11) ως «ρυθμίσεις» νοούνται τα μέτρα ασφαλείας, ποιότητας, περιβάλ
λοντος ή υγείας και ασφάλειας που λαμβάνει ορισμένος φορέας
παραγωγής, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις σχετικές ουσια
στικές προδιαγραφές·

12) ως «πιστοποιήσεις κατά το παλαιό καθεστώς» νοούνται οι ισχυρές
προσωρινές ή πλήρεις πιστοποιήσεις, ιδίως οι πιστοποιήσεις ασφα
λείας, ποιότητας, περιβάλλοντος ή υγείας και ασφάλειας που χορη
γήθηκαν από την ΕΚΤ σε ορισμένο φορέα παραγωγής, προκειμέ
νου να διεξάγει δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστη
ριότητα στοιχείων του ευρώ σύμφωνα με τις αποφάσεις
ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22 και ΕΚΤ/2011/8·

13) ως «καταργούμενες αποφάσεις της ΕΚΤ περί πιστοποίησης» νοού
νται συνολικά οι αποφάσεις ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22 και
ΕΚΤ/2011/8·

14) ως «ΕθνΚΤ» νοείται η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με
νόμισμα το ευρώ·

15) ως «μελλοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος» νοείται η εθνική
κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με παρέκκλιση το οποίο έχει
εκπληρώσει τις προδιαγραφές για την υιοθέτηση του ευρώ και σε
σχέση με το οποίο έχει ληφθεί απόφαση για την κατάργηση της
παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 2 της Συνθή
κης·
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16) ως «αρχή πιστοποίησης» νοείται η ανεξάρτητη αρχή πιστοποίησης
που αξιολογεί τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος
ή υγείας και ασφάλειας των φορέων παραγωγής και είναι εξουσιο
δοτημένη να πιστοποιεί ότι οι τελευταίοι πληρούν τις προδιαγραφές
της σειράς προτύπων ISO 9001 ή ISO 14000 ή OHSAS 18000·
17) ως «εργάσιμη ημέρα» νοείται κάθε εργάσιμη για την ΕΚΤ ημέρα
από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των δημόσιων αργιών της
ΕΚΤ, όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της·
18) ως «επιθεώρηση» νοείται η διαδικασία πιστοποίησης η οποία απο
σκοπεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης ορισμένου φορέα παρα
γωγής με τις προδιαγραφές πιστοποίησης και η οποία έχει τη
μορφή είτε επιτόπιας επιθεώρησης είτε μη επιτόπιας επιθεώρησης
και λήγει με την ολοκλήρωση της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης
σχετικά με την έκβαση της εν λόγω αξιολόγησης·
19) ως «επιτόπια επιθεώρηση» νοείται η επίσκεψη από ομάδα επιθεώ
ρησης της ΕΚΤ σε ορισμένη μονάδα παραγωγής, προκειμένου να
αξιολογηθεί εάν οι ρυθμίσεις που ισχύουν στην εν λόγω μονάδα
παραγωγής, συνάδουν με τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης·
20) ως «μη επιτόπια επιθεώρηση» νοείται η αξιολόγηση από την ΕΚΤ
των στοιχείων τεκμηρίωσης που ορισμένος φορέας παραγωγής υπο
βάλλει στο πλαίσιο της επιθεώρησης, η οποία λαμβάνει χώρα εκτός
της μονάδας παραγωγής του, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν ο εν
λόγω φορέας παραγωγής συμμορφώνεται με τις σχετικές προδια
γραφές πιστοποίησης·
21) ως «ειδικοί έλεγχοι ασφαλείας ΕθνΚΤ» νοούνται οι έλεγχοι απο
θέματος, οι έλεγχοι σχετικά με την καταστροφή ή οι έλεγχοι σχε
τικά με τη μεταφορά από την ΕθνΚΤ παραγγελίας σε ορισμένη
πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής σε σχέση με την επίσημη
παραγγελία παραγωγής που δόθηκε σε ορισμένο πιστοποιημένο
φορέα παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 11·
22) ως «έλεγχος αποθέματος» νοείται η επίσκεψη από την ΕθνΚΤ
παραγγελίας σε ορισμένη πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής, προ
κειμένου να αξιολογηθεί η ακρίβεια των αποθεμάτων στοιχείων
ασφαλείας του ευρώ που διαθέτει ο σχετικός φορέας παραγωγής·
23) ως «έλεγχος σχετικά με την καταστροφή» νοείται η επίσκεψη από
την ΕθνΚΤ παραγγελίας σε ορισμένη πιστοποιημένη μονάδα παρα
γωγής για την παρακολούθηση της καταστροφής στοιχείων ασφα
λείας του ευρώ και τη διενέργεια ελέγχου αποθέματος κατά την
καταστροφή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ σύμφωνα με το άρθρο
11·
24) ως «έλεγχος σχετικά με τη μεταφορά» νοείται η αξιολόγηση της
συμμόρφωσης σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη μεταφορά τραπεζο
γραμματίων ευρώ και/ή χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ τις
οποίες εφαρμόζει ορισμένος φορέας παραγωγής, με τις σχετικές
προδιαγραφές ασφαλείας της μεταφοράς·
25) ως «παραγωγή» νοείται η παρασκευή στοιχείων ασφαλείας του
ευρώ ή στοιχείων του ευρώ σύμφωνα με ορισμένη επίσημη παραγ
γελία από άλλο πιστοποιημένο φορέα παραγωγής, ΕθνΚΤ ή την
ΕΚΤ, πλην της παραγωγής για σκοπούς Ε & Α και δοκιμαστικούς
σκοπούς, όπου τα προϊόντα δεν προορίζονται για έκδοση, και πλην
της παραγωγής που αφορά εσωτερικά αποθέματα.
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Άρθρο 2
Γενικές αρχές πιστοποίησης
1.
Ο φορέας παραγωγής μπορεί να διενεργεί δραστηριότητα ασφα
λείας του ευρώ και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ σε σχέση με
ορισμένο στοιχείο ασφαλείας του ευρώ και/ή στοιχείο του ευρώ μόνο
στη μονάδα παραγωγής για την οποία η ΕΚΤ έχει χορηγήσει πιστοποί
ηση ή προσωρινή πιστοποίηση.
2.
Εάν ο φορέας παραγωγής δεν έχει διεξαγάγει παραγωγή, η ΕΚΤ
μπορεί να του χορηγήσει προσωρινή πιστοποίηση για τη σχετική δρα
στηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητα στοιχείων του
ευρώ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 4, 5 και 6.
3.
Η προσωρινή πιστοποίηση μπορεί να μετατραπεί σε πιστοποίηση,
εάν ο φορέας παραγωγής περάσει τις σχετικές επιθεωρήσεις κατά την
παραγωγή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7.
4.
Εάν ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής δεν έχει διεξαγάγει
παραγωγή για χρονικό διάστημα 36 αδιάλειπτων μηνών, η ΕΚΤ μπορεί
να μετατρέψει την πιστοποίησή του σε προσωρινή πιστοποίηση, όπως
προβλέπει το άρθρο 8.
5.
Προκειμένου να λάβει και να διατηρήσει προσωρινή πιστοποίηση
ή πιστοποίηση από την ΕΚΤ, ο φορέας παραγωγής πρέπει, εκτός από
τις προδιαγραφές τις οποίες προβλέπει η παρούσα απόφαση, να πληροί:
α) τις σχετικές ουσιαστικές προδιαγραφές που είναι οι ελάχιστες προ
διαγραφές. Οι φορείς παραγωγής δύνανται να υιοθετούν και να
εφαρμόζουν αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας, ποιότητας, περιβάλ
λοντος, υγείας και ασφάλειας·
β) τις ακόλουθες προδιαγραφές εγκατάστασης:
i) εάν δεν πρόκειται για εκτυπωτικό εργοστάσιο, η μονάδα παρα
γωγής του είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών· ή
ii) εάν πρόκειται για εκτυπωτικό εργοστάσιο, η μονάδα παραγωγής
του είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.
6.
Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί, εφόσον αυτό δικαιολογείται από
τις περιστάσεις, να χορηγεί εξαίρεση από τις προδιαγραφές εγκατάστα
σης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 στοιχείο β) ως άνω. Όταν η
εκτελεστική επιτροπή χορηγεί τέτοια εξαίρεση, οφείλει να παρέχει σχε
τική αιτιολογία.
7.
Οι φορείς παραγωγής με προσωρινή πιστοποίηση ή πιστοποίηση
νομιμοποιούνται εξίσου να συμμετέχουν σε διαδικασίες δημοπράτησης.
8.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής μπορούν να παράγουν και/ή
να προμηθεύουν στοιχεία ασφαλείας του ευρώ, μόνο προκειμένου να
καλύψουν επίσημη παραγγελία ενός εκ των ακολούθων:
α) άλλου πιστοποιημένου φορέα παραγωγής που ζητεί τα στοιχεία
ασφαλείας του ευρώ για ίδια δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ·
β) μιας ΕθνΚΤ·
γ) με την επιφύλαξη απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, από μελ
λοντική ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος· και
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δ) της ΕΚΤ.
9.
Ο φορέας παραγωγής βαρύνεται με το σύνολο των εξόδων και
των συναφών ζημιών που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης.

Άρθρο 3
Αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής
1.
Η εκτελεστική επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει όλες τις απο
φάσεις σχετικά με την πιστοποίηση των φορέων παραγωγής βάσει των
άρθρων 6, 16 έως 18 και 20.
2.
Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να αποφασίζει τη μεταβίβαση της
αρμοδιότητας χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης βάσει του άρθρου
6, σε ένα ή περισσότερα μέλη της.

ΤΜΗΜΑ II
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 4
Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης προσωρινής
πιστοποίησης
1.
Φορέας παραγωγής ο οποίος δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κατηγο
ρία πιστοποίησης και ο οποίος επιθυμεί να διεξάγει ορισμένη δραστη
ριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ,
υποβάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας
χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης.
2.

Στο εν λόγω αίτημα για κίνηση της διαδικασίας:

α) προσδιορίζονται η δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και η δρα
στηριότητα στοιχείου(-ων) ασφαλείας του ευρώ και/ή στοιχείων του
ευρώ και το (τα) στοιχείο(-α) του ευρώ, καθώς και η ακριβής διεύ
θυνση της μονάδας παραγωγής για την οποία υποβάλλεται το αίτημα
χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης·
β) περιλαμβάνεται δήλωση του αιτούντος φορέα παραγωγής ότι θα
τηρεί την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου των ουσιαστικών προ
διαγραφών·
γ) περιλαμβάνεται έγγραφη δέσμευση ότι θα τηρεί κάθε εφαρμοστέα
διάταξη της παρούσας απόφασης.
3.
Εάν ο φορέας παραγωγής ζητεί να διεξάγει δραστηριότητα στοι
χείων του ευρώ, προσκομίζει στην ΕΚΤ αντίγραφα των πιστοποιητικών
ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, τα οποία έχουν εκδοθεί από
τις αρμόδιες αρχές πιστοποίησης και βεβαιώνουν ότι ο φορέας παρα
γωγής συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα στη σχετική μονάδα
παραγωγής για την προγραμματισμένη δραστηριότητα στοιχείων του
ευρώ.
4.
Η ΕΚΤ αξιολογεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία τεκμηρίωσης
που προσκομίζει ο φορέας παραγωγής με το αίτημα για κίνηση της
διαδικασίας και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις, όπου είναι απαραίτητο.
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5.
Η ΕΚΤ μπορεί να απορρίψει το αίτημα για κίνηση της διαδικα
σίας, εάν αυτό παραμένει ελλιπές ύστερα από την απαίτηση της ΕΚΤ
για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις βάσει της παραγρά
φου 4 ή εάν ο φορέας παραγωγής δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 2
παράγραφος 5 στοιχείο β).

Άρθρο 5
Προκαταρκτική αξιολόγηση των ουσιαστικών προδιαγραφών
1.
Αφού το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας γίνει δεκτό, η ΕΚΤ
παραδίδει στο φορέα παραγωγής αντίγραφο των σχετικών ουσιαστικών
προδιαγραφών. Επιπλέον, η ΕΚΤ παραδίδει στοιχεία τεκμηρίωσης, στα
οποία ο φορέας παραγωγής υποδεικνύει πώς οι ρυθμίσεις του θα συνά
δουν με τις σχετικές ουσιαστικές προδιαγραφές. Ο φορέας παραγωγής
συμπληρώνει και επιστρέφει τα εν λόγω στοιχεία τεκμηρίωσης, προκει
μένου να διευκολύνει την ΕΚΤ να προβεί σε προκαταρκτική αξιολό
γηση ως προς το αν ο φορέας παραγωγής μπορεί να συμμορφωθεί με
τις σχετικές ουσιαστικές προδιαγραφές.
2.
Εάν ο φορέας παραγωγής ο οποίος ζητεί προσωρινή πιστοποίηση
για δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ, υποχρεούται βάσει της εθνικής
νομοθεσίας να χρησιμοποιεί ειδικές εγκαταστάσεις καταστροφής και
εφόσον δεν είναι δυνατό να τις διαθέτει στη μονάδα παραγωγής, παρέ
χει επίσης πληροφορίες σχετικά με την ειδική εγκατάσταση καταστρο
φής που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
σχετικά με:
α) τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και εξηγήσεις ως προς
τους λόγους αδυναμίας τοποθέτησης εγκαταστάσεων καταστροφής
στη μονάδα παραγωγής·
β) την ειδική εγκατάσταση καταστροφής την οποία ο φορέας παραγω
γής προτίθεται να χρησιμοποιήσει·
γ) το (τα) στοιχείο(-α) ασφαλείας του ευρώ το (τα) οποίο(-α) ο φορέας
παραγωγής προτίθεται να καταστρέφει στη σχετική ειδική εγκατά
σταση καταστροφής·
δ) τις ρυθμίσεις ασφαλείας που προτείνονται για την προστασία του
(των) στοιχείου(-ων) ασφαλείας του ευρώ κατά τη διάρκεια της
συνολικής διαδικασίας μεταφοράς προς και από την εγκατάσταση
και καταστροφής στην εγκατάσταση.
3.
Η ΕΚΤ αξιολογεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία τεκμηρίωσης
που προσκομίζει ο φορέας παραγωγής και αναφέρονται στις παραγρά
φους 1 και 2 και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες και
διευκρινίσεις. Η ΕΚΤ μπορεί να απορρίπτει κάθε αίτημα χορήγησης
προσωρινής πιστοποίησης το οποίο παραμένει ελλιπές ύστερα από
την απαίτηση της ΕΚΤ για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινί
σεις ή το οποίο δεν συνάδει με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 6
Χορήγηση προσωρινής πιστοποίησης
1.
Η ΕΚΤ μπορεί να χορηγήσει σε φορέα παραγωγής προσωρινή
πιστοποίηση, εφόσον αυτός αποδείξει επιτυχώς πριν από την έναρξη
δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητας στοιχείων
του ευρώ ότι έχει θέσει τις διαδικασίες και την υποδομή που είναι
απαραίτητες, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις σχετικές προδιαγρα
φές πιστοποίησης στη μονάδα παραγωγής.
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2.
Σύμφωνα με το άρθρο 9, η ΕΚΤ πραγματοποιεί επιθεωρήσεις,
προκειμένου να αξιολογήσει αν ο φορέας παραγωγής συμμορφώνεται
με όλες τις προδιαγραφές πιστοποίησης.
3.
Ο φορέας παραγωγής που ζητεί προσωρινή πιστοποίηση για προ
γραμματισμένη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ, πρώτα ελέγχεται
για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Καμιά άλλη επι
θεώρηση δεν ξεκινά, μέχρι ο φορέας παραγωγής να περάσει επιτυχώς
την επιθεώρηση ασφαλείας.

Άρθρο 7
Μετατροπή της προσωρινής πιστοποίησης σε πιστοποίηση
Η ΕΚΤ μπορεί να μετατρέψει την προσωρινή πιστοποίηση ορισμένου
φορέα παραγωγής σε πιστοποίηση, εφόσον ο τελευταίος περάσει επιτυ
χώς τις σχετικές επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής και
αποδείξει με τον τρόπο αυτό ότι κατά την πραγματική διεξαγωγή της
σχετικής δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητας
στοιχείων του ευρώ έχει θέσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και την
υποδομή και συμμορφώνεται αποτελεσματικά με τις σχετικές προδια
γραφές πιστοποίησης στη μονάδα παραγωγής.

Άρθρο 8
Μετατροπή της πιστοποίησης σε προσωρινή πιστοποίηση
Η ΕΚΤ μπορεί να μετατρέψει την πιστοποίηση ορισμένου φορέα παρα
γωγής σε προσωρινή πιστοποίηση, εάν ο τελευταίος δεν έχει διεξαγάγει
παραγωγή υπό επίσημη παραγγελία από την ΕΚΤ ή ορισμένη ΕθνΚΤ
για χρονικό διάστημα 36 αδιάλειπτων μηνών.

ΤΜΗΜΑ III
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΚΤ

Άρθρο 9
Επιθεωρήσεις
1.
Η ΕΚΤ αξιολογεί εάν ορισμένος φορέας παραγωγής συμμορφώ
νεται με τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης μέσω επιθεωρήσεων.
Οι τελευταίες μπορεί να λάβουν τη μορφή επιτόπιων επιθεωρήσεων
και/ή μη επιτόπιων επιθεωρήσεων.
2.
Μη επιτόπια(-ες) επιθεώρηση(-εις) διεξάγεται(-ονται) σε σχέση με
κάθε στοιχείο τεκμηρίωσης το οποίο προσκομίζεται από ορισμένο
φορέα παραγωγής και είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση της συμμόρ
φωσής του με τις προδιαγραφές πιστοποίησης.
3.
Η (οι) επιτόπια(-ες) επιθεώρηση(-εις) αξιολογεί(-ούν) τη συμμόρ
φωση ορισμένου φορέα παραγωγής με τις σχετικές ουσιαστικές προδια
γραφές στη μονάδα παραγωγής, ιδίως ως προς τις προδιαγραφές ασφα
λείας και ποιότητας. Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια
τέτοιων επιτόπιων επιθεωρήσεων, όποτε το κρίνει απαραίτητο αλλά
τουλάχιστον κάθε 36 μήνες σε σχέση με τις ουσιαστικές προδιαγραφές
ασφαλείας και ποιότητας για ορισμένη δραστηριότητα στοιχείων του
ευρώ και/ή δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ.
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4.
Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις σχετικά με τις ουσιαστικές προδιαγρα
φές ασφαλείας και ποιότητας μπορούν να ανακοινώνονται εκ των προ
τέρων. Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις ασφαλείας και ποιότητας που έχουν
ανακοινωθεί, ξεκινούν την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί από κοι
νού μεταξύ του φορέα παραγωγής και της ΕΚΤ. Εφόσον ο φορέας
παραγωγής έχει ξεκινήσει τη διεξαγωγή ορισμένης δραστηριότητας
ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητας στοιχείων του ευρώ, οι επι
τόπιες επιθεωρήσεις ασφαλείας και ποιότητας μπορούν να μην ανακοι
νώνονται.
5.
Το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά
την οποία ξεκινάει ορισμένη επιτόπια επιθεώρηση που έχει ανακοινω
θεί, η ΕΚΤ μπορεί να παρέχει στο φορέα παραγωγής στοιχεία τεκμη
ρίωσης προ της επιτόπιας επιθεώρησης για συμπλήρωση. Ο φορέας
παραγωγής επιστρέφει τα εν λόγω στοιχεία τεκμηρίωσης συμπληρω
μένα τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
κατά την οποία αναμένεται να ξεκινήσει η επιτόπια επιθεώρηση.
6.
Αν ο φορέας παραγωγής υποχρεούται να χρησιμοποιεί ειδική
εγκατάσταση καταστροφής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η
ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης μπορεί να επισκεφτεί και την εν λόγω
εγκατάσταση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν οι προταθείσες από τον
φορέα παραγωγής ρυθμίσεις επαρκούν για την προστασία της ακεραι
ότητας των σχετικών στοιχείων ασφαλείας του ευρώ.

Άρθρο 10
Επιστολή πορισμάτων και έκθεση επιθεώρησης
1.
Εάν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εντοπιστεί οποιαδήποτε
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποί
ησης, η ΕΚΤ αποστέλλει επιστολή πορισμάτων στο φορέα παραγωγής
προσδιορίζοντας την (τις) συγκεκριμένη(-ες) περίπτωση(-εις) μη συμ
μόρφωσης, εντός των ακόλουθων χρονικών περιόδων:
α) 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ολοκλη
ρώθηκε η σχετική επιτόπια επιθεώρηση·
β) 40 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από την ΕΚΤ όλων των
σχετικών στοιχείων τεκμηρίωσης σύμφωνα με ορισμένη μη επιτόπια
επιθεώρηση, ιδίως σε σχέση με τις διαρκείς υποχρεώσεις τις οποίες
προβλέπει το άρθρο 12·
γ) 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από την ΕΚΤ της έκθεσης
της ΕθνΚΤ, σε περίπτωση που έχουν διεξαχθεί ειδικοί έλεγχοι ποι
ότητας από ορισμένη ΕθνΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 11.
2.
Ο φορέας παραγωγής οφείλει εντός 15 εργάσιμων ημερών από
την παραλαβή της επιστολής πορισμάτων να επικοινωνήσει εγγράφως
με την ΕΚΤ και να παραθέσει τις παρατηρήσεις του και λεπτομέρειες
για τις τυχόν ρυθμίσεις και βελτιώσεις στις οποίες προτίθεται να προβεί
σε σχέση με το περιεχόμενο της επιστολής πορισμάτων.
3.
Η ΕΚΤ καταρτίζει σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης εντός 25
εργάσιμων ημερών από: α) την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εάν
δεν διαπιστώθηκε περίπτωση μη συμμόρφωσης· β) την παραλαβή από
την ΕΚΤ των έγγραφων παρατηρήσεων του φορέα παραγωγής σχετικά
με την επιστολή πορισμάτων· ή γ) την εκπνοή της προθεσμίας υποβο
λής των εν λόγω παρατηρήσεων, εάν δεν παρελήφθησαν παρατηρήσεις.
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Το εν λόγω σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης περιλαμβάνει τα πορί
σματα της επιθεώρησης και τις σχετικές παρατηρήσεις του φορέα παρα
γωγής. Το σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης επιπλέον καταλήγει σε
συμπεράσματα σχετικά με τη συμμόρφωση του φορέα παραγωγής με
τις προδιαγραφές διαπίστευσης.
4.
Ο φορέας παραγωγής οφείλει εντός 15 εργάσιμων ημερών από
την παραλαβή του σχεδίου της έκθεσης επιθεώρησης να επικοινωνήσει
εγγράφως με την ΕΚΤ, υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις του και λεπτο
μέρειες για τις τυχόν ρυθμίσεις και βελτιώσεις στις οποίες προτίθεται να
προβεί σε σχέση με το περιεχόμενο του σχεδίου της έκθεσης επιθεώ
ρησης. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων του φορέα παραγωγής
ή την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των εν λόγω παρατη
ρήσεων, η ΕΚΤ οριστικοποιεί το σχέδιο της έκθεσης επιθεώρησης και
το υποβάλει στο σχετικό φορέα παραγωγής μέσα σε 30 εργάσιμες ημέ
ρες.
5.
Συμπληρωματικές επιτόπιες επιθεωρήσεις μπορούν να διεξαχθούν,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μετά την εφαρμογή των εν λόγω ρυθ
μίσεων και βελτιώσεων ο φορέας παραγωγής συμμορφώνεται με τις
σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης. Οι συμπληρωματικές επιτόπιες
επιθεωρήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν την οριστικοποίηση του σχε
δίου της έκθεσης επιθεώρησης.
6.
Επί σημαντικών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις προδιαγρα
φές πιστοποίησης, οι οποίες απαιτούν την έκδοση επείγουσας απόφασης
της ΕΚΤ και οι οποίες θα μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι δικαιολο
γούν την έκδοση απόφασης αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 17 ή
απόφασης ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 18, η ΕΚΤ μπορεί να
αποφασίσει να συντομεύσει τη διαδικασία που περιγράφεται στις παρα
γράφους 1, 2 και 3, ενώ ο φορέας παραγωγής υποβάλλει τις παρατη
ρήσεις του ως προς τη σχετική μη συμμόρφωση εντός πέντε εργάσιμων
ημερών. Η ΕΚΤ παρέχει αιτιολόγηση του επείγοντος.
7.
Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει την παράταση των προθεσμιών που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 11
Ειδικοί έλεγχοι ασφαλείας ΕθνΚΤ
1.
Κάθε ΕθνΚΤ που έχει δώσει επίσημη παραγγελία για την παρα
γωγή τραπεζογραμματίων ευρώ, μπορεί, σε σχέση με τις εν λόγω
παραγγελίες, να διενεργεί ελέγχους αποθέματος και ελέγχους σχετικά
με την καταστροφή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ στη μονάδα παρα
γωγής στην οποία παράγονται τα τραπεζογραμμάτια ευρώ ή σε κάθε
άλλη μονάδα παραγωγής στην οποία παράγονται, επεξεργάζονται, απο
θηκεύονται ή καταστρέφονται συστατικά στοιχεία των εν λόγω τραπε
ζογραμματίων ευρώ.
2.
Η ΕθνΚΤ που αναφέρεται στη παράγραφο 1, μπορεί επίσης να
διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη μεταφορά τραπεζογραμματίων ευρώ
και χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ.
3.
Η ΕθνΚΤ αποστέλλει έγγραφη έκθεση στην ΕΚΤ εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση των ελέγχων, αν διαπιστωθεί
ότι ο φορέας παραγωγής παραβιάζει τους κανόνες μεταφοράς των
ουσιαστικών προδιαγραφών ή αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση
κατά τη διάρκεια των ελέγχων αποθέματος και των ελέγχων σχετικά
με την καταστροφή.
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4.
Η ΕΚΤ μπορεί να διορίσει ειδική ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης
ασφαλείας, προκειμένου να διενεργήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις στη
μονάδα παραγωγής για την επαλήθευση των παραβιάσεων ή αποκλί
σεων που διαπιστώθηκαν από την ΕθνΚΤ. Κάθε πόρισμα της ΕΚΤ
βάσει των συμπερασμάτων της επιθεώρησης της ειδικής ομάδας επιθε
ώρησης ασφαλείας αναφέρεται σε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 10.

ΤΜΗΜΑ IV
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

▼M2
Άρθρο 12
Διαρκείς υποχρεώσεις των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής
1.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής οφείλουν να τηρούν την
εμπιστευτικότητα των ουσιαστικών προδιαγραφών.
2.
Όποτε ανανεώνεται ή τροποποιείται πιστοποιητικό κατά τα ανα
φερόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 3 σε σχέση με ορισμένη μονάδα
παραγωγής, οι οικείοι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής προσκομίζουν
στην ΕΚΤ αντίγραφό του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
ανανέωσης ή τροποποίησης. Οι ίδιοι ενημερώνουν αμέσως την ΕΚΤ,
εγγράφως, σχετικά με τυχόν ανάκληση οποιουδήποτε εκ των ως άνω
πιστοποιητικών.
3.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής ενημερώνουν αμέσως την
ΕΚΤ, εγγράφως, σχετικά με την πρόθεσή τους να προβούν σε οποι
αδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) να τροποποιήσουν ρυθμίσεις στην οικεία μονάδα παραγωγής αφό
του έχουν λάβει πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομε
ρειών του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ), με τρόπο
που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τις σχε
τικές προδιαγραφές πιστοποίησης·
β) να μεταβιβάσουν ή να εκχωρήσουν τις πιστοποιήσεις τους σε τρί
τους, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών τους και συνδεδεμένων
εταιρειών·
γ) να μεταβάλουν το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, εφόσον η μεταβολή
μπορεί να επιτρέψει σε οποιονδήποτε φορέα υπόκειται σε αυτή να
αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφο
ρίες, όπως οι ουσιαστικές προδιαγραφές, την εμπιστευτικότητα των
οποίων απαιτείται να διαφυλάσσουν οι ίδιοι βάσει σχετικών εφαρ
μοστέων νομικών πράξεων της ΕΚΤ ή βάσει σχετικής συμβατικής
υποχρέωσής τους έναντι της ΕΚΤ, μιας ή περισσότερων ΕθνΚΤ ή
ενός ή περισσότερων άλλων πιστοποιημένων φορέων παραγωγής·
δ) να κινήσουν διαδικασία εκκαθάρισής τους ή άλλη ανάλογη διαδι
κασία·
ε)

να αναδιοργανώσουν τη δραστηριότητα ή τη δομή τους κατά τρόπο
που μπορεί να επηρεάσει τη δραστηριότητα για την οποία έχουν
λάβει πιστοποίηση·

στ) να αναθέσουν υπεργολαβικά ή να επιτρέψουν σε τρίτους, πλην των
υπαλλήλων τους, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητα στοιχείων
του ευρώ ή δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ για την οποία οι
ίδιοι έχουν λάβει πιστοποίηση, ανεξάρτητα από το αν η υπεργολα
βική αυτή ανάθεση ή συμμετοχή τρίτων στις εν λόγω δραστηριό
τητες πρόκειται να λάβει χώρα στην οικεία ή σε άλλη μονάδα
παραγωγής·
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ζ)

να αναθέσουν ή να μεταβιβάσουν σε τρίτους, συμπεριλαμβανομέ
νων των θυγατρικών τους και των συνδεδεμένων εταιρειών, οποι
οδήποτε τμήμα της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ ή της
δραστηριότητας στοιχείων του ευρώ ή οποιαδήποτε στοιχεία ασφα
λείας του ευρώ ή στοιχεία του ευρώ.

4.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών τους και των συνδεδε
μένων εταιρειών, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες των στοιχείων
στ) και ζ) της παραγράφου 3 μόνον εφόσον οι τρίτοι έχουν λάβει
πιστοποίηση ή προσωρινή πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 2. Στο
αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης προσωρινής πιστοποί
ησης ο τρίτος βεβαιώνει εγγράφως προς την ΕΚΤ τυχόν πρόθεσή του
να διεξαγάγει τη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ ή τη δραστηριό
τητα στοιχείων του ευρώ για την οποία η ΕΚΤ έχει χορηγήσει πιστο
ποίηση ή προσωρινή πιστοποίηση στον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα
φορέα παραγωγής, χωρίς τροποποιήσεις των ρυθμίσεων στην οικεία
μονάδα παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή η ΕΚΤ μπορεί να περιορίζει
την αξιολόγηση του αιτήματος σε αξιολόγηση των πληροφοριών και
στοιχείων τεκμηρίωσης που της παρέχει ο φορέας παραγωγής στην
έγγραφη βεβαίωσή του, εκτός αν κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων στη
μονάδα παραγωγής εντοπιστεί σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης με
τις σχετικές ουσιαστικές προδιαγραφές στη συγκεκριμένη μονάδα, η
επανόρθωση της οποίας παραμένει εκκρεμής.
5.
Για οποιαδήποτε από τις ενέργειες ενός πιστοποιημένου φορέα
παραγωγής κατά την παράγραφο 3 απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της ΕΚΤ. Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να αρνηθεί να
παράσχει την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ ή να την
παράσχει μόνο υπό τον όρο της συμμόρφωσης των αιτούντων φορέων
παραγωγής με τους περιορισμούς ή τις υποχρεώσεις που αφορούν τις
αντίστοιχες ενέργειες, στις ακόλουθες περιπτώσεις.
α) Όταν έχει εύλογες αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των (ενός ή
περισσότερων) αιτούντων φορέων παραγωγής με οποιαδήποτε σχε
τική προδιαγραφή πιστοποίησης.
β) Όταν ορισμένος φορέας που συμμετέχει στη σκοπούμενη δραστη
ριότητα i) είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος, το οποίο δεν είναι
κράτος μέλος της Ένωσης ούτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ή ii) είναι εγκατεστημένος σε κρά
τος μέλος της Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλ
λαγών, αλλά η άσκηση της δραστηριότητάς του ελέγχεται, μέσω
δικαιωμάτων κυριότητας ή συγκυριότητας ή άλλων μορφών άμεσου
ή έμμεσου ελέγχου, από φορείς εγκατεστημένους εκτός κράτους
μέλους της Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλα
γών. Όταν η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την
παροχή συγκατάθεσης για συγκεκριμένη ενέργεια, λαμβάνει υπόψη
αν η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσκρούει σε
πλαίσια επιβολής κυρώσεων που ενδέχεται να επηρεάζουν τον ενδια
φερόμενο φορέα, όπως:
i)

σε απόφαση ή κανονισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω
σης σχετικά με οικονομικές κυρώσεις στον τομέα της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ή σε εκπεφρα
σμένο σκοπό ή στην επιδίωξη της εν λόγω απόφασης ή του
κανονισμού·

ii) σε υποχρέωση των κρατών μελών προβλεπόμενη σε άμεσα
εφαρμοστέες νομικές πράξεις της Ένωσης για την εφαρμογή
οικονομικών κυρώσεων στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολι
τικής και πολιτικής ασφαλείας·
iii) σε διεθνή συμφωνία εγκεκριμένη από τα νομοθετικά σώματα της
Ένωσης ή όλων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.
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Η φύση και η έκταση των περιορισμών και υποχρεώσεων σε σχέση με
τις ως άνω ενέργειες θα πρέπει να οριοθετούνται από την ανάγκη
επίτευξης του σκοπού που διαλαμβάνεται στην απόφαση της εκτελε
στικής επιτροπής. Οι εν λόγω περιορισμοί και υποχρεώσεις θα πρέπει
να διαμορφώνονται κατά τρόπο που να παρεμβαίνει όσο το δυνατό
λιγότερο στην ελευθερία άσκησης οικονομικής δραστηριότητας. Το
διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται αμέσως για κάθε απόφαση της
εκτελεστικής επιτροπής που δεν παρέχει την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της ΕΚΤ ή που την παρέχει μόνο υπό τον όρο της συμ
μόρφωσης των (ενός ή περισσότερων) αιτούντων φορέων με τους ως
άνω περιορισμούς ή υποχρεώσεις.
Η εκτελεστική επιτροπή έχει το δικαίωμα μεταβίβασης της αρμοδιότη
τας παροχής της προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης της ΕΚΤ στο
επιχειρησιακό επίπεδο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ στις περιπτώσεις
στις οποίες υπάρχει συμμόρφωση με όλες τις προδιαγραφές πιστοποί
ησης και στις οποίες κανείς εκ των φορέων που συμμετέχουν στη
σκοπούμενη δραστηριότητα δεν είναι εγκατεστημένος εκτός της Ευρω
παϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
6.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής ενημερώνουν αμέσως την
ΕΚΤ, εγγράφως, σε περίπτωση που επιχειρούν οποιαδήποτε από τις
ενέργειες της παραγράφου 3, ασχέτως αν έχει παρασχεθεί η προηγού
μενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ ή όχι, ή σε περίπτωση που
συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:
α) έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισής τους ή άλλης ανάλογης διαδικα
σίας·
β) έναρξη διαδικασίας εξυγίανσής τους η οποία μπορεί να επηρεάσει με
οποιονδήποτε τρόπο τη δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει
πιστοποίηση·
γ) διορισμός εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή ή άλλου
ανάλογου προσώπου· ή
δ) παρέλευση χρονικού διαστήματος 34 αδιάλειπτων μηνών από την
τελευταία παραγωγή τους.
7.
Οι φορείς παραγωγής που διαθέτουν προσωρινή πιστοποίηση ενη
μερώνουν την ΕΚΤ αμέσως μόλις λάβουν επίσημη παραγγελία παρα
γωγής από άλλους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής, ΕθνΚΤ ή την
ΕΚΤ, ώστε οι σχετικές επιθεωρήσεις να λάβουν χώρα το συντομότερο
δυνατό. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επί
σημη παραγγελία παραγωγής και την προγραμματισμένη ημερομηνία
έναρξης και λήξης της παραγωγής.
8.
Οι φορείς παραγωγής που διαθέτουν προσωρινή πιστοποίηση
παρέχουν στην ΕΚΤ πληροφορίες σχετικά με πτυχές που αφορούν το
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, όπως απαιτείται βάσει των
σχετικών ουσιαστικών προδιαγραφών.
9.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής που είναι εκτυπωτικά εργο
στάσια μεριμνούν για την πραγματοποίηση αναλύσεων των χημικών
ουσιών σε έτοιμα τραπεζογραμμάτια ευρώ και υποβάλλουν στην ΕΚΤ
στοιχεία σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές περιβάλλοντος, υγείας
και ασφάλειας.
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Άρθρο 13
Διαρκείς υποχρεώσεις της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ ενημερώνει τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής για τυχόν
επικαιροποιήσεις ως προς τις ουσιαστικές προδιαγραφές που αφορούν
τη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή τη δραστηριότητα στοι
χείων του ευρώ για την οποία έχουν λάβει πιστοποίηση ή προσωρινή
πιστοποίηση.

ΤΜΗΜΑ V
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 14
Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
1.
Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες ορισμένου φορέα παρα
γωγής συνιστά περίπτωση μη συμμόρφωσης:
α) η αδυναμία τήρησης των σχετικών προδιαγραφών πιστοποίησης·
β) η αδυναμία εφαρμογής βελτιώσεων, όπως έχει συμφωνηθεί με την
ΕΚΤ·
γ) η άρνηση παροχής άμεσης πρόσβασης στη μονάδα παραγωγής σε
ορισμένη ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης ή στο προσωπικό που έχει
οριστεί από την ΕθνΚΤ, για να διενεργήσει ελέγχους αποθέματος,
ελέγχους σχετικά με την καταστροφή ή ελέγχους σχετικά με τη
μεταφορά·
δ) η υποβολή ψευδούς ή παραπλανητικής δήλωσης ή πλαστού εγγρά
φου στην ΕΚΤ και, όπου προβλέπεται, σε ΕθνΚΤ, σύμφωνα με
οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που προβλέπει η παρούσα απόφα
ση·
ε) η παραβίαση της υποχρέωσης να τηρεί την εμπιστευτικότητα του
περιεχομένου των ουσιαστικών προδιαγραφών.
2.
Κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές προδιαγραφές
πιστοποίησης κοινοποιείται στον μη συμμορφούμενο φορέα παραγωγής
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 ή με άλλο τρόπο. Κάθε περί
πτωση μη συμμόρφωσης πρέπει να αποκαθίσταται εντός συμφωνημένου
χρόνου. Ο εν λόγω χρόνος είναι ανάλογος της βαρύτητας της μη συμ
μόρφωσης.
3.
Ως σημαντική μη συμμόρφωση νοείται η περίπτωση η οποία έχει
ή είχε άμεσες και σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια της
δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ και/ή άμεσες και σοβαρές αρνη
τικές συνέπειες ως προς ζητήματα σχετικά με την ποιότητα, το περι
βάλλον ή την υγεία και ασφάλεια ορισμένης δραστηριότητας στοιχείων
του ευρώ.
4.
Η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει συστάσεις προς τους φορείς παραγωγής,
οι οποίες αποτελούν πρόταση για τη βελτίωση ορισμένης ρύθμισης η
οποία, πάντως, είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές πιστοποίησης.
Άρθρο 15
Αποφάσεις της ΕΚΤ ως προς τη μη συμμόρφωση
1.
Η ΕΚΤ λαμβάνει οποιαδήποτε από τις αποφάσεις που αναφέρο
νται στα άρθρα 16 έως 18 και 20 εγγράφως. Οι εν λόγω αποφάσεις
περιλαμβάνουν:

02013D0054(01) — EL — 01.11.2016 — 002.001 — 15
▼B
α) την περίπτωση μη συμμόρφωσης και τις παρατηρήσεις που υπέβαλε
ο φορέας παραγωγής, όπου αυτό προβλέπεται·
β) τη μονάδα παραγωγής, το στοιχείο ασφαλείας του ευρώ και/ή στοι
χείο του ευρώ και τη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή τη
δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ που αφορά η απόφαση·
γ) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης·
δ) την προθεσμία επανόρθωσης της μη συμμόρφωσης, όπου αυτό προ
βλέπεται·
ε) αιτιολογία της απόφασης.
2.
Σε κάθε περίπτωση που η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει των
άρθρων 16 έως 18 και 20, αυτή είναι ανάλογη της βαρύτητας της μη
συμμόρφωσης και του ιστορικού του φορέα παραγωγής σε σχέση με τα
περιστατικά και την επανόρθωση κάθε άλλης περίπτωσης μη συμμόρ
φωσης.
3.
Η ΕΚΤ μπορεί να ενημερώνει τις ΕθνΚΤ και όλους τους πιστο
ποιημένους φορείς παραγωγής για κάθε απόφαση που λαμβάνει βάσει
του παρόντος άρθρου, το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκειά της και, σε
μια τέτοια περίπτωση, ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ ειδοποιούνται για τυχόν
περαιτέρω μεταβολές όσον αφορά το καθεστώς του φορέα παραγωγής.
Άρθρο 16
Προειδοποιητική απόφαση
1.
Η ΕΚΤ μπορεί να εκδώσει προειδοποιητική απόφαση σε σχέση με
ορισμένο πιστοποιημένο φορέα παραγωγής σε περίπτωση:
α) σημαντικής μη συμμόρφωσης σε σχέση με ζητήματα ασφαλείας
ορισμένης δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ ή ζητήματα ποι
ότητας, περιβάλλοντος ή υγείας και ασφάλειας ορισμένης δραστη
ριότητας στοιχείων του ευρώ·
β) περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κατ’ επανάληψη·
γ) αδυναμίας έγκαιρης και αποτελεσματικής επανόρθωσης οποιασδή
ποτε περίπτωσης μη συμμόρφωσης.
2.
Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές εξηγήσεις τις οποίες
παρέχει ο φορέας παραγωγής.
3.
Η προειδοποιητική απόφαση μπορεί ακόμη να ορίζει ότι αν η μη
συμμόρφωση δεν επανορθωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, έχουν
εφαρμογή τα άρθρα 17 ή 18.
4.
Αν η ΕΚΤ κρίνει ότι η λήψη μόνο της προειδοποιητικής απόφα
σης δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί δεδομένης της βαρύτητας της
περίπτωσης μη συμμόρφωσης που έχει διαπιστωθεί, μπορεί να λάβει
απόφαση βάσει των άρθρων 17 ή 18.
Άρθρο 17
Αναστολή όσον αφορά νέες παραγγελίες
1.
Η ΕΚΤ μπορεί να λάβει απόφαση αναστολής σε σχέση με ορισμένο
φορέα παραγωγής δυνάμει της οποίας ο τελευταίος μπορεί να ολοκληρώ
σει κάθε παραγγελία παραγωγής που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά δεν μπο
ρεί να δεχθεί νέες παραγγελίες μέχρι την άρση της απόφασης αναστολής.
Απόφαση αναστολής μπορεί να ληφθεί σε περίπτωση:
α) σημαντικής μη συμμόρφωσης με άμεσες και σοβαρές αρνητικές
συνέπειες στην ασφάλεια της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ
αλλά εφόσον ο φορέας παραγωγής ήταν σε θέση να αποδείξει ότι
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δεν έλαβε χώρα απώλεια ή κλοπή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ ή
μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση πληροφοριών, που θα μπορούσαν
να βλάψουν την ακεραιότητα των στοιχείων ασφαλείας του ευρώ·
β) αδυναμίας του φορέα παραγωγής να επανορθώσει τη μη συμμόρ
φωση που προσδιορίζεται στην προειδοποιητική απόφαση.
2.
Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές εξηγήσεις τις οποίες
παρέχει ο φορέας παραγωγής.
3.
Η απόφαση αναστολής μπορεί ακόμη να ορίζει ότι αν η μη συμ
μόρφωση δεν επανορθωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, έχει εφαρμογή
το άρθρο 18.
4.
Αν η ΕΚΤ κρίνει ότι η λήψη μόνο της απόφασης αναστολής δεν
θα μπορούσε να δικαιολογηθεί δεδομένης της βαρύτητας της περίπτω
σης μη συμμόρφωσης που έχει διαπιστωθεί, μπορεί να λάβει απόφαση
ανάκλησης βάσει του άρθρου 18.
5.
Η απόφαση αναστολής μπορεί να αρθεί μόνο αν όλες οι σχετικές
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης έχουν επανορθωθεί και αξιολογηθεί από
επιθεώρηση ως επανορθωμένες.
Άρθρο 18
Ανάκληση της πιστοποίησης
1.

Η ΕΚΤ μπορεί να λάβει απόφαση ανάκλησης σε περίπτωση:

α) αδυναμίας του φορέα παραγωγής να συμμορφωθεί με απόφαση ανα
στολής·
β) αδυναμίας του φορέα παραγωγής να συμμορφωθεί με το άρθρο 19·
γ) μη συμμόρφωσης με την απαίτηση άμεσης ενημέρωσης της ΕΚΤ
σχετικά με τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρά
γραφος 3 στοιχεία γ) έως στ)·
δ) αίτησης του πιστοποιημένου φορέα παραγωγής να μεταβιβάσει το
σύνολο ή μέρος της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ και/ή της
δραστηριότητας στοιχείων του ευρώ σε νέα μονάδα παραγωγής. Το
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ανάκλησης περιλαμβάνει την παλιά
μονάδα παραγωγής από την οποία μεταφέρεται η σχετική δραστη
ριότητα·
ε) αίτησης του πιστοποιημένου φορέα παραγωγής να παραιτηθεί από
την προσωρινή πιστοποίηση ή την πιστοποίηση.
2.
Η ΕΚΤ μπορεί να λάβει απόφαση ανάκλησης, εάν εκτιμά ότι η εν
λόγω ανάκληση είναι ανάλογη με:
α) τη βαρύτητα της (των) περίπτωσης(-εων) μη συμμόρφωσης·
β) το μέγεθος της πραγματικής ή δυνητικής απώλειας, κλοπής ή οποι
ασδήποτε επακόλουθης οικονομικής ζημίας ή ζημίας ως προς τη
φήμη λόγω μη εξουσιοδοτημένης δημοσίευσης πληροφοριών που
σχετίζονται με στοιχεία ασφαλείας του ευρώ·
γ) την επάρκεια της ανταπόκρισης, την ικανότητα και τη δυνατότητα
του φορέα παραγωγής να μετριάσει τη μη συμμόρφωση.
3.
Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές εξηγήσεις τις οποίες
παρέχει ο σχετικός φορέας παραγωγής.
4.
Όταν η κατοχή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ από το φορέα
παραγωγής μετά την ανάκληση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών, η
ΕΚΤ μπορεί να απαιτήσει από τον φορέα παραγωγής να λάβει μέτρα,
όπως την προσκόμιση στην ΕΚΤ ή ορισμένη ΕθνΚΤ συγκεκριμένων
στοιχείων ασφαλείας του ευρώ ή την καταστροφή τους, προκειμένου
να διασφαλίσει ότι ο φορέας παραγωγής δεν κατέχει τέτοια στοιχεία
ασφαλείας του ευρώ μετά την έναρξη ισχύος της ανάκλησης.

02013D0054(01) — EL — 01.11.2016 — 002.001 — 17
▼B
5.
Η απόφαση ανάκλησης προσδιορίζει την ημερομηνία, μετά την
οποία ο φορέας παραγωγής μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για
προσωρινή πιστοποίηση. Η εν λόγω ημερομηνία θα καθοριστεί βάσει
των περιστάσεων που οδήγησαν στην ανάκληση και είναι τουλάχιστον
ένα χρόνο μετά την ημερομηνία της απόφασης ανάκλησης.

Άρθρο 19
Άμεση διακοπή της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ
1.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες εντοπίζεται σημαντική
μη συμμόρφωση η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την
απώλεια ή κλοπή στοιχείων ασφαλείας του ευρώ ή τη μη εξουσιοδο
τημένη δημοσίευση πληροφοριών που θα μπορούσαν να βλάψουν την
ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών, εκτός
αν ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα, η ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης
μπορεί να ζητήσει από τον μη συμμορφούμενο φορέα παραγωγής να
διακόψει τη σχετική δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ με άμεση ισχύ
μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης. Σε μια τέτοια περίπτω
ση, ο φορέας παραγωγής απαγορεύεται να επαναλάβει τη δραστηριό
τητά του χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΚΤ.
2.
Ο εν λόγω φορέας παραγωγής παρέχει στην ΕΚΤ πληροφορίες
σχετικά με κάθε άλλο φορέα παραγωγής ο οποίος ενδέχεται, ως πελά
της ή προμηθευτής, να επηρεάζεται έμμεσα από τη δραστηριότητα
ασφαλείας του ευρώ ή τη δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ που δια
κόπηκε. Η ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης μπορεί επίσης να ζητήσει από
τον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής να λάβει τα μέτρα που αναφέρο
νται στο άρθρο 18 παράγραφος 4, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
αυτός δεν κατέχει ειδικά στοιχεία ασφαλείας του ευρώ τη χρονική
περίοδο κατά την οποία έχει διακοπεί η διαδικασία ασφαλείας του
ευρώ.
3.
Αν η δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ ορισμένου φορέα παρα
γωγής διακοπεί δυνάμει της παραγράφου 1, η ΕΚΤ ενημερώνει τους
τρίτους πιθανώς επηρεαζόμενους φορείς παραγωγής που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 και σε μια τέτοια περίπτωση ορίζει ότι οι τρίτοι
πιθανώς επηρεαζόμενοι φορείς παραγωγής θα ενημερωθούν εάν υπάρξει
μεταβολή στο καθεστώς του φορέα παραγωγής.
4.
Το συντομότερο δυνατό αφότου η ομάδα επιτόπιας επιθεώρησης
της ΕΚΤ ζητήσει τη διακοπή της δραστηριότητας ασφαλείας του ευρώ
και με την επιφύλαξη άλλων αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει των
άρθρων 16 έως 18, η ΕΚΤ άμεσα αίρει την εν λόγω διακοπή, αν
μεταγενέστερη επιθεώρηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σχετική
μη συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί.
▼M1
Άρθρο 20
Οικονομικές κυρώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων στις ποσότητες
τραπεζογραμματίων ή χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ
1.
Οποιοσδήποτε φορέας παραγωγής δραστηριοποιούμενος στην
παραγωγή χαρτιού τραπεζογραμματίων ευρώ ή τραπεζογραμματίων
ευρώ αναφέρει στην ΕΚΤ, σύμφωνα με τις ουσιαστικές προδιαγραφές
ασφαλείας, τυχόν απόκλιση στις ποσότητες χαρτιού τραπεζογραμματίων
ευρώ ή στις ποσότητες των εν μέρει ή πλήρως εκτυπωμένων τραπεζο
γραμματίων ευρώ την οποία εντοπίζει κατά την εκτέλεση δραστηριότη
τας ασφαλείας του ευρώ στην πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής του.
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2.
Σε περίπτωση που σημειώνεται απόκλιση στις ποσότητες χαρτιού
τραπεζογραμματίων ευρώ ή στις ποσότητες των εν μέρει ή πλήρως
εκτυπωμένων τραπεζογραμματίων ευρώ κατά την εκτέλεση δραστηριό
τητας ασφαλείας του ευρώ στην πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής και
ο φορέας παραγωγής δεν την αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις ουσιαστικές
προδιαγραφές ασφαλείας, η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει στον τελευταίο
χρηματική ποινή.
3.
Η βαρύτητα της απόκλισης λαμβάνεται υπόψη σε κάθε συγκεκρι
μένη περίπτωση για τον καθορισμό του ύψους της χρηματικής ποινής.
Λαμβάνονται ιδίως υπόψη η ονομαστική αξία των τραπεζογραμματίων
που συνιστά απόκλιση και η βαρύτητα της παραβίασης των ουσιαστι
κών προδιαγραφών ασφαλείας. Εάν η ονομαστική αξία υπερβαίνει τα
50 000 ευρώ, η ΕΚΤ επιβάλλει στον φορέα παραγωγής χρηματική ποινή
ίδιου ύψους με την ονομαστική αξία, εκτός αν οι συγκεκριμένες περι
στάσεις δικαιολογούν την επιβολή ποινής διαφορετικού ύψους. Εάν η
ονομαστική αξία υπολείπεται των 50 000 ευρώ, η ΕΚΤ επιβάλλει στον
φορέα παραγωγής χρηματική ποινή ύψους 50 000 ευρώ, εκτός αν οι
συγκεκριμένες περιστάσεις δικαιολογούν την επιβολή μικρότερης ποι
νής. Μία χρηματική ποινή σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει τα
500 000 ευρώ.
4.
Χρηματική ποινή επιβάλλεται μόνο εφόσον διαπιστώνεται με
σαφήνεια παραβίαση των ουσιαστικών προδιαγραφών ασφαλείας από
ορισμένο φορέα παραγωγής. Οι αποφάσεις σχετικά με τις χρηματικές
ποινές ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2532/98 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/1999/4) (1). Εκτός από τις χρηματικές
ποινές η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει την έκδοση προειδοποιητικής
απόφασης ή να ανακαλέσει ή να αναστείλει προσωρινή πιστοποίηση
ή πιστοποίηση.
▼B
Άρθρο 21
Διαδικασία ελέγχου
1.
Η ΕΚΤ εξετάζει κάθε αίτημα και πληροφορίες που παρέχονται
από τον φορέα παραγωγής σχετικά με την παρούσα απόφαση και ενη
μερώνει τον φορέα παραγωγής εγγράφως σχετικά με την απόφασή της
να κάνει δεκτό ή να απορρίψει το αίτημα ή την εγκυρότητα των πλη
ροφοριών που έλαβε, εντός 50 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή:
α) του αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας, ή
β) οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων που
ζητήθηκαν από την ΕΚΤ.
2.

Σε περίπτωση που η ΕΚΤ αποφασίσει:

α) να απορρίψει αίτημα για κίνηση της διαδικασίας οποιασδήποτε
πιστοποίησης·
β) να αρνηθεί: i) τη χορήγηση οποιαδήποτε προσωρινής πιστοποίησης·
ii) τη μετατροπή προσωρινής πιστοποίησης σε πιστοποίηση· ή iii) τη
μετατροπή πιστοποίησης σε προσωρινή πιστοποίηση·
γ) να μετατρέψει πιστοποίηση κατά το παλαιό καθεστώς σε προσωρινή
πιστοποίηση ή πιστοποίηση·
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/1999 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της
23ης Σεπτεμβρίου 1999, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΚΤ/1999/4) (ΕΕ L 264 της 12.10.1999,
σ. 21).
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δ) βάσει των άρθρων 16 έως 19,
ο φορέας παραγωγής μπορεί, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την
κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, να υποβάλει στο διοικητικό συμ
βούλιο εγγράφως αίτημα ελέγχου της απόφασης. Ο φορέας παραγωγής
αιτιολογεί το αίτημά του, περιλαμβάνοντας και κάθε άλλη συμπληρω
ματική πληροφορία.
3.
Ο έλεγχος δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το διοικητικό συμ
βούλιο μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της προσβαλλόμενης από
φασης, εάν ο φορέας παραγωγής το ζητήσει ρητά και αιτιολογημένα με
το αίτημα ελέγχου.
4.
Το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει την απόφαση υπό το φως του
αιτήματος του φορέα παραγωγής. Αν το διοικητικό συμβούλιο κρίνει
ότι η απόφαση παραβιάζει την παρούσα απόφαση, είτε διατάσσει την
επανάληψη της κρινόμενης διαδικασίας είτε λαμβάνει οριστική απόφα
ση. Διαφορετικά το αίτημα ελέγχου του φορέα παραγωγής απορρίπτε
ται. Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στο φορέα παραγωγής
εγγράφως εντός εξήντα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του
αιτήματος ελέγχου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου πρέπει
να αναφέρει την αιτιολογία στην οποία ερείδεται.
5.
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκλειστική δικαιο
δοσία για κάθε διαφορά μεταξύ της ΕΚΤ και ορισμένου φορέα παρα
γωγής σχετικά με την παρούσα απόφαση. Αν προβλέπεται διαδικασία
ελέγχου βάσει της παραγράφου 2, ο φορέας παραγωγής αναμένει την
απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τον έλεγχο, προτού προσφύγει ενώπιον
του Δικαστηρίου. Οι προθεσμίες που προβλέπει η Συνθήκη, ξεκινούν να
τρέχουν από την παραλαβή της απόφασης ελέγχου.
6.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, η διαδικασία
ελέγχου των αποφάσεων που αφορούν οικονομικές κυρώσεις βάσει
του άρθρου 20, διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε
ται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2157/1999 (ΕΚΤ/1999/4).

Άρθρο 22
Μητρώο πιστοποίησης της ΕΚΤ
1.

Η ΕΚΤ τηρεί μητρώο πιστοποιήσεων, όπου:

α) περιλαμβάνεται κατάλογος όλων των φορέων παραγωγής οι οποίοι
έχουν λάβει προσωρινή πιστοποίηση ή πιστοποίηση·
β) αναφέρεται, σε σχέση με κάθε μονάδα παραγωγής, η διαδικασία
ασφαλείας του ευρώ και/ή η δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ,
τα στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και τα στοιχεία του ευρώ για τα
οποία έχει χορηγηθεί προσωρινή πιστοποίηση ή πιστοποίηση.
2.
Η ΕΚΤ θέτει τις πληροφορίες του μητρώου πιστοποίησης στη
διάθεση του συνόλου των ΕθνΚΤ, των μελλοντικών ΕθνΚΤ του Ευρω
συστήματος και των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής. Η ΕΚΤ ενη
μερώνει τακτικά το μητρώο πιστοποίησης σύμφωνα με τις πληροφορίες
που παρέχονται από τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής και τις
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ΕθνΚΤ βάσει της παρούσας απόφασης. Προκειμένου να ενημερώνει
τακτικά το μητρώο πιστοποίησης, η ΕΚΤ μπορεί να συλλέγει από
τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής, τις ΕθνΚΤ και μελλοντικές
ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος περαιτέρω σχετικές πληροφορίες, τις
οποίες η ΕΚΤ κρίνει αναγκαίες για τη διατήρηση της ακρίβειας και
της ορθότητας των πληροφοριών του μητρώου πιστοποίησης.
3.
Αν η ΕΚΤ λάβει απόφαση αναστολής βάσει του άρθρου 17, κατα
γράφει το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια ισχύος του μέτρου και κάθε
μεταβολή στο καθεστώς του φορέα παραγωγής σχετικά με την επωνυ
μία του, την επηρεαζόμενη μονάδα παραγωγής και τα σχετικά στοιχεία
ασφαλείας του ευρώ, τα στοιχεία του ευρώ, τη δραστηριότητα ασφα
λείας του ευρώ και τη δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ, σύμφωνα με
τους όρους της σχετικής απόφασης αναστολής.
4.
Αν η ΕΚΤ λάβει απόφαση ανάκλησης βάσει του άρθρου 18, δια
γράφει από το μητρώο πιστοποίησης την επωνυμία του φορέα παραγω
γής, τη μονάδα παραγωγής, το στοιχείο ασφαλείας του ευρώ και τη
δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ και/ή το στοιχείο του ευρώ και
τη δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της
σχετική απόφασης ανάκλησης.

ΤΜΗΜΑ VI
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Τροποποίηση
Το άρθρο 1 στοιχείο γ) της απόφασης ΕΚΤ/2008/3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) ως “στοιχεία ασφαλείας του ευρώ” νοούνται τα στοιχεία που ανα
φέρονται στους κανόνες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των
τραπεζογραμματίων ευρώ τα οποία: α) βρίσκονται σε κυκλοφορία,
β) δημιουργούνται, για να αντικαταστήσουν τραπεζογραμμάτια
ευρώ σε κυκλοφορία, ή γ) αποσύρονται από την κυκλοφορία,
μαζί με τα επιμέρους στοιχεία αυτών και τις σχετικές πληροφορίες,
η ασφάλεια των οποίων είναι αναγκαίο να διαφυλαχθεί, καθώς η
απώλεια, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευσή τους θα μπο
ρούσε να προσβάλει το κύρος των τραπεζογραμματίων ευρώ ως
μέσου πληρωμών·».

Άρθρο 24
Κατάργηση
Οι αποφάσεις ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22 και ΕΚΤ/2011/8 καταργού
νται από την ημερομηνία που προβλέπει το άρθρο 26 παράγραφος 3.
Αναφορές στις αποφάσεις ΕΚΤ/2008/3, ΕΚΤ/2010/22 και ΕΚΤ/2011/8
νοούνται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις
1.
Φορείς παραγωγής με πιστοποιήσεις κατά το παλαιό καθεστώς
έχουν δικαίωμα να διεξάγουν δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ
και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ μέχρι την ημερομηνία που
ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3.
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2.
Δύο μήνες πριν από την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 26
παράγραφος 3 οι φορείς παραγωγής με πιστοποιήσεις κατά το παλαιό
καθεστώς ενημερώνουν την ΕΚΤ αν έχουν διεξαγάγει δραστηριότητα
ασφαλείας του ευρώ και/ή δραστηριότητα στοιχείων του ευρώ κατά
τους προηγούμενους 36 μήνες.
3.
Οι πιστοποιήσεις κατά το παλαιό καθεστώς οι οποίες χορηγήθη
καν βάσει των καταργούμενων αποφάσεων της ΕΚΤ, είτε μετατρέπο
νται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 είτε λήγουν μετά την ημε
ρομηνία που ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3, ανεξάρτητα από το
εναπομείναν χρονικό διάστημα ισχύος ή το μόνιμο καθεστώς τους.
4.
Σε περίπτωση φορέα παραγωγής με έγκυρες πιστοποιήσεις ασφα
λείας, ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας ο οποίος
παρήγαγε στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και/ή πρώτες ύλες τραπεζο
γραμματίων ευρώ σύμφωνα με τις καταργούμενες αποφάσεις πιστοποί
ησης της ΕΚΤ κατά τους τελευταίους 36 μήνες πριν από την ημερομη
νία που ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3, οι εν λόγω πιστοποιήσεις
μετατρέπονται σε μία πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρού
σας απόφασης και τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης.
5.
Σε περίπτωση φορέα παραγωγής με έγκυρες πιστοποιήσεις ασφα
λείας, ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας ο οποίος δεν
παρήγαγε στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και/ή πρώτες ύλες τραπεζο
γραμματίων ευρώ σύμφωνα με τις καταργούμενες αποφάσεις πιστοποί
ησης της ΕΚΤ κατά τους τελευταίους 36 μήνες πριν από την ημερομη
νία που ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3, οι εν λόγω πιστοποιήσεις
μετατρέπονται σε μία προσωρινή πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 8
της παρούσας απόφασης και τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποίησης.
6.
Όλες οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει ή συνεχίζονται βάσει των
καταργούμενων αποφάσεων πιστοποίησης της ΕΚΤ σχετικά με πιστο
ποιήσεις κατά το παλαιό καθεστώς, ιδίως:
α) οι αρχικές ή συνεχιζόμενες επιθεωρήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβα
νομένων των ελέγχων ποιότητας ή των προκαταρκτικών ελέγχων
ποιότητας·
β) η χορήγηση της (των) πιστοποίησης(-εων)·
γ) η έκδοση προειδοποιητικής απόφασης, απόφασης αναστολής ή ανά
κλησης πιστοποίησης(-εων)· ή
δ) ο έλεγχος των ενεργειών ή αποφάσεων κατά τα στοιχεία α) έως γ),
οριστικοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των καταργούμενων απο
φάσεων πιστοποίησης της ΕΚΤ για το χρονικό διάστημα μέχρι την
ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 26 παράγραφος 3.
7.
Από την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ του 2016 οι ΕθνΚΤ
απαγορεύεται να επικυρώνουν εκτυπωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ με
χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα όρια αποδοχής που αναφέρονται
στις προδιαγραφές περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας.

Άρθρο 26
Τελικές διατάξεις
1.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσί
ευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2.
Τα άρθρα 23 και 25 εφαρμόζονται από την επομένη της δημοσί
ευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης.
3.
Οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας απόφασης αρχίζουν να
εφαρμόζονται 12 μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 27
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους φορείς παραγωγής στοιχείων
ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ και τις ΕθνΚΤ, εφόσον οι
τελευταίες διεξάγουν ελέγχους αποθέματος, ελέγχους σχετικά με την
καταστροφή ή ελέγχους σχετικά με τη μεταφορά.

