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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 21ης Ιουνίου 2011
σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και
ασφάλειας για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ
(ΕΚΤ/2011/8)
(2011/397/ΕΕ)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος
κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και
ιδίως το άρθρο 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 128 παράγραφος 1 της Συνθήκης και το άρθρο
16 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρι
κών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφε
ξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») προβλέπουν ότι η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό
δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων
ευρώ εντός της Ένωσης. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει
και την αρμοδιότητα λήψης μέτρων για τη διαφύλαξη του
κύρους των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών.
Η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης στηρίζεται στην
αρχή της περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης, όπως αυτή καθο
ρίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο
οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να
ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών
και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η
αειφόρος ανάπτυξη. Με γνώμονα την αρχή αυτή, το Ευρω
σύστημα προωθεί την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση με
βάση τη σειρά προτύπων ISO 14000.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης, κατά τον καθορισμό
και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση
συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με
την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Λαμβανομένης υπόψη
της ως άνω αρχής, η αποφυγή και η μείωση τυχόν κινδύνων
για την υγεία και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και
των εργαζομένων που απασχολούνται στην παραγωγή τρα
πεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων
ευρώ έχει θεμελιώδη σημασία για το Ευρωσύστημα. Το
Ευρωσύστημα υποστηρίζει την ορθή διαχείριση της υγείας
και της ασφάλειας σύμφωνα με τις πολιτικές του Ευρωπαϊ
κού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία (1) και τη σειρά προτύπων OHSAS 18000.
Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικα
σίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποί
ησης υγείας και ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίζεται
ότι μόνον οι φορείς παραγωγής που πληρούν τις ελάχιστες
περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις υγείας και
ασφάλειας πιστοποιούνται για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων
παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ.

(1) Διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο http://osha.europa.eu

(5)

Προκειμένου να παρακολουθεί όσο το δυνατόν πιο στενά τις
περιβαλλοντικές επιδόσεις των πιστοποιημένων φορέων
παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και πρώτων υλών τρα
πεζογραμματίων ευρώ, καθώς και τις επιδόσεις τους στους
τομείς της υγείας και της ασφάλειας, η ΕΚΤ πρέπει να συλ
λέγει τακτικά από τους ως άνω φορείς στοιχεία σχετικά με
τις επιπτώσεις της παραγωγής τους στο περιβάλλον, την
υγεία και την ασφάλεια,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:

α) «ΕθνΚΤ»: η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με νόμι
σμα το ευρώ·
β) «πρώτες ύλες τραπεζογραμματίων ευρώ»: το χαρτί, η μελάνη, το
αλουμίνιο και το νήμα που χρησιμοποιούνται για την παρα
γωγή τραπεζογραμματίων ευρώ·
γ) «μονάδα παραγωγής»: κάθε εγκατάσταση την οποία χρησιμο
ποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιεί ορισμένος φορέας παραγωγής
για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών
τραπεζογραμματίων ευρώ·
δ) «φορέας παραγωγής»: κάθε φορέας που μετέχει ή επιθυμεί να
μετέχει σε δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ·
ε) «περιβαλλοντική πιστοποίηση»: το καθεστώς, το περιεχόμενο
του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 3, το οποίο αποδίδει η
ΕΚΤ σε ορισμένο φορέα παραγωγής βεβαιώνοντας ότι η δρα
στηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ που ασκεί
πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας ΙΙ·
στ) «πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας»: το καθεστώς, το περιεχό
μενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 4, το οποίο αποδίδει η
ΕΚΤ σε ορισμένο φορέα παραγωγής βεβαιώνοντας ότι η δρα
στηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ που ασκεί
πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας ΙΙΙ·
ζ) «πιστοποιημένος φορέας παραγωγής»: φορέας ο οποίος έχει
λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και
ασφάλειας·
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η) «αρχή πιστοποίησης»: ανεξάρτητη αρχή πιστοποίησης που αξιο
λογεί τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρι
σης υγείας και ασφάλειας των φορέων παραγωγής και είναι
εξουσιοδοτημένη να πιστοποιεί ότι οι τελευταίοι πληρούν τις
απαιτήσεις της σειράς προτύπων ISO 14000 ή OHSAS
18000·
θ) «δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ»: η παρα
γωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμ
ματίων ευρώ·
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Άρθρο 3
Περιβαλλοντική πιστοποίηση
1.
Για την πιστοποίηση με βάση τη σειρά προτύπων ISO 14000
όσον αφορά τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης τηρείται η
διαδικασία που καθορίζεται στην ενότητα II. Οι φορείς παραγωγής
μπορούν να διεξάγουν ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπε
ζογραμματίων ευρώ μόνον εφόσον έχουν λάβει από την ΕΚΤ περι
βαλλοντική πιστοποίηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

«εργάσιμη για την ΕΚΤ ημέρα»: οποιαδήποτε ημέρα από τη
Δευτέρα έως την Παρασκευή, εκτός των δημόσιων αργιών της
ΕΚΤ·

2.
Οι φορείς παραγωγής μπορούν να λάβουν περιβαλλοντική
πιστοποίηση για ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμ
ματίων ευρώ εφόσον ικανοποιούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋ
ποθέσεις:

ια) «κατασκευή εκτυπωτικών πλακών»: η παραγωγή εκτυπωτικών
πλακών για τις τεχνολογίες εκτύπωσης offset ή χαλκογραφικής
εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τραπεζο
γραμματίων ευρώ·

α) πληρούν πρότυπο ISO 14001 σε συγκεκριμένη μονάδα παρα
γωγής και για συγκεκριμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπε
ζογραμματίων ευρώ, η δε αρχή πιστοποίησης έχει εκδώσει πιστο
ποιητικό για τον σκοπό αυτόν·

ιβ) «μεμονωμένη παραγωγή»: παραγωγή αποτελούμενη από περισ
σότερες παρτίδες τραπεζογραμματίων ευρώ, οι οποίες παράγο
νται με βάση τις ίδιες πρώτες ύλες που παρέχουν οι ίδιοι
προμηθευτές, κατά τρόπο ώστε η σύνθεση να παραμένει ομοι
ογενής, χωρίς να εισάγονται νέες ουσίες ούτε οι ίδιες ουσίες με
διακυμάνσεις της συγκέντρωσης άνω του ορίου, σύμφωνα με
όσα καθορίζει χωριστά η ΕΚΤ.

β) εφόσον είναι εκτυπωτικά ιδρύματα, η μονάδα παραγωγής τους
είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος·

ι)

Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1.
Οι φορείς παραγωγής μπορεί να διεξάγουν ορισμένη δραστη
ριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνον εφόσον
λάβουν από την ΕΚΤ περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση
υγείας και ασφάλειας για την εν λόγω δραστηριότητα.
2.
Οι προϋποθέσεις που θέτει η ΕΚΤ όσον αφορά την περιβαλ
λοντική πιστοποίηση και την πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας
αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις. Ενώ οι φορείς παραγωγής μπο
ρούν να υιοθετούν και να εφαρμόζουν αυστηρότερα περιβαλλοντικά
πρότυπα ή/και πρότυπα υγείας και ασφάλειας, η ΕΚΤ αξιολογεί
μόνο την τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης
από τους φορείς παραγωγής.
3.
Η εκτελεστική επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει κάθε από
φαση σχετικά με την περιβαλλοντική πιστοποίηση και την πιστοποί
ηση υγείας και ασφάλειας των φορέων παραγωγής, λαμβάνοντας
υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων (BANCO),
και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο.
4.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής μπορούν να διεξάγουν
ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνο
στις μονάδες παραγωγής για τις οποίες έχουν λάβει: α) περιβαλλο
ντική πιστοποίηση και β) πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας, με την
επιφύλαξη και άλλης τυχόν πιστοποίησης που χορηγείται με άλλη
νομική πράξη της ΕΚΤ.

γ) εφόσον δεν είναι εκτυπωτικά ιδρύματα, η μονάδα παραγωγής
τους είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
3.
Κατά περίπτωση, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να χορηγεί
εξαιρέσεις όσον αφορά την προϋπόθεση της παραγράφου 2 στοιχεία
β) και γ) σχετικά με την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις
απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων. Κάθε τέτοια απόφαση
κοινοποιείται αμελλητί στο διοικητικό συμβούλιο, η δε εκτελεστική
επιτροπή συμμορφώνεται με κάθε απόφαση του διοικητικού συμ
βουλίου που αφορά το ζήτημα αυτό.
4.
Η περιβαλλοντική πιστοποίηση χορηγείται στους φορείς
παραγωγής για τρία χρόνια, με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης
που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή 14.
5.
Προκειμένου φορείς παραγωγής που έχουν λάβει περιβαλλο
ντική πιστοποίηση να αναθέτουν την παραγωγή τραπεζογραμματίων
ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ σε άλλη μονάδα
παραγωγής ή σε τρίτους, περιλαμβανομένων των θυγατρικών τους
και των συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, απαιτείται η προηγού
μενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ.
Άρθρο 4
Πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας
1.
Για την πιστοποίηση με βάση το πρότυπο OHSAS 18001
σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας τηρείται
η διαδικασία που καθορίζεται στην ενότητα III. Οι φορείς παραγω
γής μπορούν να διεξάγουν ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής
τραπεζογραμματίων ευρώ μόνον εφόσον έχουν λάβει από την ΕΚΤ
πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας για τη συγκεκριμένη δραστηριό
τητα.

5.
Έξοδα και συναφείς ζημίες που υφίσταται ο φορέας παραγω
γής σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνουν
τον ίδιο.

2.
Οι φορείς παραγωγής μπορούν να λάβουν πιστοποίηση υγείας
και ασφάλειας για ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζο
γραμματίων ευρώ εφόσον ικανοποιούν σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

6.
Η ΕΚΤ καθορίζει χωριστά τις τεχνικές λεπτομέρειες των προϋ
ποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι φορείς παραγωγής, προκειμέ
νου να λάβουν περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας
και ασφάλειας.

α) πληρούν το πρότυπο OHSAS 18001 σε συγκεκριμένη μονάδα
παραγωγής και για συγκεκριμένη δραστηριότητα παραγωγής
τραπεζογραμματίων ευρώ, η δε αρχή πιστοποίησης έχει εκδώσει
πιστοποιητικό για τον σκοπό αυτό·
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β) εφόσον είναι εκτυπωτικά ιδρύματα, η μονάδα παραγωγής τους
είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος·
γ) εφόσον δεν είναι εκτυπωτικά ιδρύματα, η μονάδα παραγωγής
τους είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
3.
Κατά περίπτωση, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να χορηγεί
εξαιρέσεις όσον αφορά την προϋπόθεση της παραγράφου 2 στοιχεία
β) και γ) σχετικά με την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις
απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων. Κάθε τέτοια απόφαση
κοινοποιείται αμελλητί στο διοικητικό συμβούλιο, η δε εκτελεστική
επιτροπή συμμορφώνεται με κάθε απόφαση του διοικητικού συμ
βουλίου που αφορά το ζήτημα αυτό.
4.
Η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας χορηγείται στους φορείς
παραγωγής για τρία χρόνια, με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης που
λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή 14.
5.
Προκειμένου φορείς παραγωγής που έχουν λάβει πιστοποίηση
υγείας και ασφάλειας να αναθέτουν την παραγωγή τραπεζογραμμα
τίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ σε άλλη
μονάδα παραγωγής ή σε τρίτους, περιλαμβανομένων των θυγατρι
κών τους και των συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, απαιτείται η
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ.
ΕΝΟΤΗΤΑ II
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 5
Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας
1.
Φορέας παραγωγής που επιθυμεί να διεξαγάγει ορισμένη δρα
στηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ υποβάλλει εγγρά
φως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης περι
βαλλοντικής πιστοποίησης. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει σωρευ
τικά:
α) προσδιορισμό της μονάδας παραγωγής και του τόπου εγκατά
στασής της·
β) πιστοποιητικό ISO 14001 για τη συγκεκριμένη μονάδα·
γ) περίληψη της τελευταίας ετήσιας έκθεσης ελέγχου που εκδίδει η
αρχή πιστοποίησης, η οποία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα·
δ) ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφεται η απόδοση του εσωτε
ρικού του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οποία
συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα με βάση υπόδειγμα που
παρέχει η ΕΚΤ.
2.
Η ΕΚΤ ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων που προσκομίζει
ο φορέας παραγωγής με το αίτημά του για κίνηση της διαδικασίας
και τον ενημερώνει για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός
τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του σχετικού αιτήματος. Η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει
άπαξ την προθεσμία αυτή, ειδοποιώντας εγγράφως τον φορέα παρα
γωγής. Κατά τη διενέργεια της ως άνω αξιολόγησης η ΕΚΤ μπορεί
να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τον φορέα παραγω
γής όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Στην περίπτωση
που η ΕΚΤ ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώνει τον
εν λόγω φορέα σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός
είκοσι (20) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την παραλαβή των
συμπληρωματικών πληροφοριών.
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3.
Η ΕΚΤ απορρίπτει το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και
ενημερώνει εγγράφως τον φορέα παραγωγής σχετικά με την απορ
ριπτική απόφαση και την αιτιολογική της βάση εντός των προθε
σμιών της παραγράφου 2, εάν:
α) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1·
γ) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τυχόν συμπληρωμα
τικές πληροφορίες που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 2,
εντός εύλογης προθεσμίας που συμφωνείται από κοινού·
γ) η περιβαλλοντική πιστοποίηση του φορέα παραγωγής έχει ανα
κληθεί και δεν έχει παρέλθει η περίοδος εντός της οποίας απα
γορεύεται η εκ νέου υποβολή αιτήματος κατά τους όρους της
απόφασης περί ανάκλησης·
δ) ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής δεν πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή γ).
Άρθρο 6
Περιβαλλοντική πιστοποίηση
1.
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης από την ΕΚΤ του αιτήμα
τος για κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγρα
φος 2, χορηγείται στον φορέα παραγωγής περιβαλλοντική πιστοποί
ηση.
2.
Η απόφαση με την οποία η ΕΚΤ χορηγεί στον φορέα παρα
γωγής περιβαλλοντική πιστοποίηση προσδιορίζει με σαφήνεια:
α) το όνομα/την επωνυμία του φορέα παραγωγής·
β) τη μονάδα παραγωγής για την οποία χορηγείται η περιβαλλο
ντική πιστοποίηση και την ακριβή διεύθυνσή της·
γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της περιβαλλοντικής πιστοποί
ησης·
δ) τυχόν ειδικότερους όρους όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία β)
και γ).
3.
Η περιβαλλοντική πιστοποίηση χορηγείται στον φορέα παρα
γωγής για περίοδο τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Εφό
σον πριν από τη λήξη ισχύος της περιβαλλοντικής του πιστοποί
ησης ο φορέας παραγωγής υποβάλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση
τέτοιας πιστοποίησης, η περιβαλλοντική του πιστοποίηση παραμένει
σε ισχύ έως ότου η ΕΚΤ λάβει απόφαση σύμφωνα με την παρά
γραφο 1.
4.
Εάν η ΕΚΤ απορρίψει το αίτημα χορήγησης περιβαλλοντικής
πιστοποίησης, ο φορέας παραγωγής μπορεί να κινήσει την προβλε
πόμενη στο άρθρο 15 διαδικασία ελέγχου.
ΕΝΟΤΗΤΑ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 7
Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας
1.
Φορέας παραγωγής που επιθυμεί να διεξαγάγει ορισμένη δρα
στηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ υποβάλλει εγγρά
φως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης πιστο
ποίησης υγείας και ασφάλειας. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει
σωρευτικά:
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α) προσδιορισμό της μονάδας παραγωγής και του τόπου εγκατά
στασής της·

γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της πιστοποίησης υγείας και
ασφάλειας·

β) αντίγραφο του πιστοποιητικού OHSAS 18001 για τη συγκε
κριμένη μονάδα·

δ) τυχόν ειδικότερους όρους όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία β)
και γ).

γ) περίληψη στην αγγλική γλώσσα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης
ελέγχου που εκδίδει η αρχή πιστοποίησης·

3.
Η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας χορηγείται στον φορέα
παραγωγής για περίοδο τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί.
Εφόσον πριν από τη λήξη ισχύος της πιστοποίησής του ο φορέας
παραγωγής υποβάλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση πιστοποίησης
υγείας και ασφάλειας, η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας που
διαθέτει παραμένει σε ισχύ έως ότου η ΕΚΤ λάβει απόφαση σύμ
φωνα με την παράγραφο 1.

δ) ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφεται η απόδοση του εσωτε
ρικού του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, η
οποία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα με βάση υπόδειγμα
που παρέχει η ΕΚΤ.
2.
Η ΕΚΤ ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων που προσκομίζει
ο φορέας παραγωγής με το αίτημά του για κίνηση της διαδικασίας
και τον ενημερώνει για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός
τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του σχετικού αιτήματος. Η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει
άπαξ την προθεσμία αυτή, ειδοποιώντας εγγράφως τον φορέα παρα
γωγής. Κατά τη διενέργεια της ως άνω αξιολόγησης η ΕΚΤ μπορεί
να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τον φορέα παραγω
γής όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Εφόσον η ΕΚΤ
ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώνει τον εν λόγω
φορέα σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός είκοσι
(20) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την περιέλευση των
συμπληρωματικών πληροφοριών στην ίδια.

4.
Εάν η ΕΚΤ απορρίψει το αίτημα χορήγησης πιστοποίησης
υγείας και ασφάλειας, ο φορέας παραγωγής μπορεί να κινήσει τη
διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 15.

3.
Η ΕΚΤ απορρίπτει το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και
ενημερώνει εγγράφως τον φορέα παραγωγής σχετικά με την απορ
ριπτική απόφαση και την αιτιολογική της βάση εντός των προθε
σμιών της παραγράφου 2, εάν:

α) την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή άλλης ανά
λογης διαδικασίας σε βάρος του·

α) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1·
γ) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τυχόν συμπληρωμα
τικές πληροφορίες που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 2
εντός εύλογης προθεσμίας που συμφωνείται από κοινού·
γ) η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας του φορέα παραγωγής έχει
ανακληθεί και δεν έχει παρέλθει η περίοδος εντός της οποίας
απαγορεύεται η εκ νέου υποβολή αιτήματος κατά τους όρους
της απόφασης περί ανάκλησης·
δ) ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής δεν πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή γ).
Άρθρο 8
Πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας
1.
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης από την ΕΚΤ του αιτήμα
τος για κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρα
φος 2, χορηγείται στον φορέα παραγωγής πιστοποίηση υγείας και
ασφάλειας.
2.
Η απόφαση με την οποία η ΕΚΤ χορηγεί στον φορέα παρα
γωγής πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας προσδιορίζει με σαφήνεια:
α) το όνομα/την επωνυμία του φορέα παραγωγής·
β) τη μονάδα παραγωγής για την οποία χορηγείται η πιστοποίηση
υγείας και ασφάλειας, καθώς και την ακριβή διεύθυνσή της·

ΕΝΟΤΗΤΑ IV
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 9
Διαρκείς υποχρεώσεις των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής
1.
Ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής ενημερώνει εγγράφως
και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την ΕΚΤ σχετικά με οποι
αδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

β) τον διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή ή
άλλου ανάλογου προσώπου·
γ) τυχόν πρόθεσή του να προβεί σε υπεργολαβική ανάθεση ή να
επιτρέψει τη συμμετοχή τρίτων σε δραστηριότητα παραγωγής
τραπεζογραμματίων ευρώ για την οποία έχει λάβει περιβαλλο
ντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας·
δ) τυχόν αλλαγές που λαμβάνουν χώρα μετά τη χορήγηση της
περιβαλλοντικής πιστοποίησης και της πιστοποίησης υγείας και
ασφάλειας και επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την πλή
ρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των εν λόγω πιστο
ποιήσεων·
ε) τυχόν μεταβολή στην άσκηση ελέγχου επί του πιστοποιημένου
φορέα παραγωγής συνεπεία αλλαγής του ιδιοκτησιακού του
καθεστώτος ή για άλλο λόγο.
2.
Ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής παρέχει στην ΕΚΤ, ανα
φορικά με την οικεία μονάδα παραγωγής, τα ακόλουθα:
α) αντίγραφο των πιστοποιητικών που αφορούν τα συστήματα περι
βαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας
που διαθέτει, κάθε φορά που ανανεώνεται το πιστοποιητικό του
άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) και του άρθρου 4 παρά
γραφος 2 στοιχείο α)·
β) για κάθε ημερολογιακό έτος και εντός προθεσμίας τεσσάρων
μηνών από τη λήξη του, τις περιλήψεις των πιο πρόσφατων
εκθέσεων εξωτερικού ελέγχου όσον αφορά το περιβάλλον, την
υγεία και την ασφάλεια, μεταφρασμένες στην αγγλική γλώσσα,
τις οποίες εκδίδουν οι οικείες αρχές πιστοποίησης·
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γ) για κάθε ημερολογιακό έτος και εντός προθεσμίας τεσσάρων
μηνών από τη λήξη του, ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την από
δοση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρι
σης ασφάλειας και υγείας, οι οποίες συντάσσονται στην αγγλική
γλώσσα σύμφωνα με τα υποδείγματα που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 7 παράγρα
φος 1 στοιχείο δ)·
δ) για κάθε ημερολογιακό έτος και εντός προθεσμίας τεσσάρων
μηνών από τη λήξη του, γενικές πληροφορίες και περιβαλλο
ντικά στοιχεία σχετικά με την ετήσια κατανάλωση και τις εκπομ
πές που προκαλούνται από τη δραστηριότητα παραγωγής τρα
πεζογραμματίων ευρώ, με βάση το ερωτηματολόγιο για το περι
βάλλον που παρέχει η ΕΚΤ.
3.
Εάν ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής είναι εκτυπωτικό
ίδρυμα, οφείλει επίσης:
α) να προβαίνει σε αναλύσεις των χημικών ουσιών που καθορίζο
νται στον κατάλογο του άρθρου 10 παράγραφος 1, οι οποίες
διενεργούνται από τα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο του άρθρου 10 παράγραφος 2. Οι εν λόγω αναλύσεις
πραγματοποιούνται σε έτοιμα τραπεζογραμμάτια ευρώ σύμφωνα
με τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες που καθορίζονται
χωριστά τουλάχιστον μία φορά για κάθε μεμονωμένη παραγωγή,
αλλά και συμπληρωματικά, κάθε φορά που ο πιστοποιημένος
φορέας το θεωρεί σκόπιμο για την παρακολούθηση της συμμόρ
φωσης με τα αποδεκτά όρια των χημικών ουσιών. Ο πιστοποι
ημένος φορέας παραγωγής υποβάλλει στοιχεία στην ΕΚΤ για
κάθε μεμονωμένη ανάλυση δείγματος, χρησιμοποιώντας το υπό
δειγμα δελτίου ανάλυσης που παρέχει η ΕΚΤ·
β) να υποβάλλει, για κάθε ημερολογιακό έτος και εντός τεσσάρων
μηνών από τη λήξη του, στοιχεία σχετικά με την απόδοση των
εργαστηρίων που διενήργησαν τις αναλύσεις που αναφέρονται
στο ως άνω στοιχείο α), χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα έκθεσης
απόδοσης που παρέχει η ΕΚΤ·
γ) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας με προμηθευτές πρώτων
υλών τραπεζογραμματίων ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν υπο
χρέωση των τελευταίων να διασφαλίζουν ότι όλες οι χημικές
ουσίες που περιέχονται στις πρώτες ύλες τραπεζογραμματίων
ευρώ που παράγουν δεν υπερβαίνουν, κατά την ανάλυση των
έτοιμων τραπεζογραμματίων ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο
3 στοιχείο α), τα αποδεκτά όρια του άρθρου 10 παράγραφος 1.
Για την ικανοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης, ο πιστοποι
ημένος φορέας παραγωγής παρέχει στους προμηθευτές πρώτων
υλών τραπεζογραμματίων ευρώ όλα τα σχετικά έγγραφα. Οι
προμηθευτές πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ μπορούν
να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες των δικών τους αναλύσεων
τα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου
10 παράγραφος 2·
δ) να διασφαλίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις κατασκευής εκτυπωτικών
πλακών στις οποίες αναθέτει εργασίες διαθέτουν έγκυρα πιστο
ποιητικά ISO 14001 και OHSAS 18001 για τις οικείες μονά
δες παραγωγής τους.
4.
Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής τηρούν την εμπιστευτι
κότητα των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τις περιβαλλοντικές
προϋποθέσεις και τις προϋποθέσεις υγείας και ασφάλειας του
άρθρου 2 παράγραφος 6.
Άρθρο 10
Διαρκείς υποχρεώσεις της ΕΚΤ
1.
Η ΕΚΤ καταρτίζει κατάλογο με τις προς ανάλυση χημικές
ουσίες και τα αποδεκτά όρια των εν λόγω ουσιών. Με την επιφύ
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λαξη του άρθρου 19, η υπέρβαση των αποδεκτών ορίων, περιλαμ
βανομένων των περιπτώσεων του άρθρου 9 παράγραφος 3 στοιχείο
γ), δεν επηρεάζει την πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας του φορέα
παραγωγής.
2.
Η ΕΚΤ τηρεί κατάλογο των εργαστηρίων που πρέπει να χρη
σιμοποιούνται για την ανάλυση της παρουσίας και συγκέντρωσης
των χημικών ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παρα
γράφου 1. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ανάλυσης καθορίζονται
χωριστά.
3.
Η ΕΚΤ πληροφορεί τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής
για τις εκάστοτε ενημερώσεις των καταλόγων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2.
ΕΝΟΤΗΤΑ V
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 11
Μη συμμόρφωση
Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου 9 από τον πιστο
ποιημένο φορέα παραγωγής ή η παροχή, βάσει του άρθρου 9
παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ) και του άρθρου 9 παράγραφος
3 στοιχεία α) και β) ανακριβών πληροφοριών στην ΕΚΤ, συνιστά μη
συμμόρφωση του φορέα παραγωγής με τις προϋποθέσεις χορήγη
σης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και
ασφάλειας.
Άρθρο 12
Γραπτή παρατήρηση
1.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που εμπίπτει στο άρθρο 11,
η ΕΚΤ υποβάλλει γραπτή παρατήρηση στον πιστοποιημένο φορέα
παραγωγής και τάσσει προθεσμία για την αποκατάσταση της μη
συμμόρφωσης.
2.
Στη γραπτή παρατήρηση ορίζεται ότι: α) εάν δεν αποκατα
σταθεί η μη συμμόρφωση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1
ή β) εφόσον διαπιστωθεί δεύτερη περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός
της προθεσμίας αυτής, η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με το
άρθρο 13.
Άρθρο 13
Αναστολή ισχύος της περιβαλλοντικής πιστοποίησης ή της
πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας όσον αφορά νέες
παραγγελίες
1.
Εάν εντός της προθεσμίας του άρθρου 12 παράγραφος 1 δεν
έχει αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση ή διαπιστώνεται δεύτερη
περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο δε πιστοποιημένος φορέας παραγω
γής προβάλλει εύλογα την εκτίμηση ότι θα μπορέσει να αποκατα
στήσει τη μη συμμόρφωση, η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση με την οποία:
α) καθορίζεται, σε συνεννόηση με τον πιστοποιημένο φορέα παρα
γωγής, προθεσμία για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης·
β) αναστέλλεται η ισχύς της πιστοποίησης του φορέα παραγωγής
όσον αφορά την ικανότητά του να δέχεται νέες παραγγελίες για
τη συγκεκριμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων
ευρώ, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε διαγωνισμούς προ
μηθειών που αφορούν τη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζο
γραμματίων ευρώ, έως την εκπνοή της προθεσμίας του στοιχείου
α) ή, εάν η μη συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί εντός της
προθεσμίας αυτής, έως την ημερομηνία αποκατάστασής της.

5.7.2011

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.
Εάν, ωστόσο, ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής δεν προ
βάλλει εύλογα την εκτίμηση ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη
μη συμμόρφωση που περιγράφεται στην παράγραφο 1, η ΕΚΤ λαμ
βάνει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 14.
Άρθρο 14
Ανάκληση

της περιβαλλοντικής πιστοποίησης
πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας

ή

της

1.
Η ΕΚΤ ανακαλεί την περιβαλλοντική πιστοποίηση ή την
πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας του φορέα παραγωγής: α) εάν
ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής δεν είναι σε θέσει να επανορ
θώσει τη μη συμμόρφωσή του εντός της προθεσμίας του άρθρου
13 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 13 παράγραφος 2.
2.
Στην απόφαση περί ανάκλησης, η ΕΚΤ καθορίζει την ημερο
μηνία από την οποία ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής μπορεί
να υποβάλει νέο αίτημα για χορήγηση πιστοποίησης.
Άρθρο 15
Διαδικασία ελέγχου
1.
Σε περίπτωση που η ΕΚΤ λάβει οποιαδήποτε από τις ακόλου
θες αποφάσεις:
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με τα στοιχεία που παρέχουν στο αναφερόμενο στο άρθρο 9 παρά
γραφος 2 στοιχείο δ) ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ για το περιβάλλον.
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει συνάντηση
με τον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής στις κτιριακές εγκαταστά
σεις της. Μπορεί επίσης να αποφασίσει, με την άδεια του πιστοποι
ημένου φορέα παραγωγής και τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ασφα
λείας που ισχύουν για τον τελευταίο, να πραγματοποιήσει επιτόπια
επίσκεψη. Επίσης, η ΕΚΤ μπορεί να πραγματοποιήσει επιτόπια επί
σκεψη κατόπιν πρόσκλησης του πιστοποιημένου φορέα, προκειμέ
νου ο τελευταίος να προβεί σε διευκρινίσεις για τα στοιχεία που
έχει παράσχει στο ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ για το περιβάλλον.
ΕΝΟΤΗΤΑ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Μητρώο πιστοποιήσεων της ΕΚΤ
1.
Η ΕΚΤ τηρεί μητρώο των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων και
των πιστοποιήσεων υγείας και ασφάλειας, στο οποίο:
α) περιλαμβάνεται κατάλογος των φορέων παραγωγής που έχουν
λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και
ασφάλειας, καθώς και των οικείων μονάδων παραγωγής·

α) απόρριψη αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης
περιβαλλοντικής πιστοποίησης ή πιστοποίησης υγείας και ασφά
λειας·

β) αναφέρεται, για κάθε μονάδα παραγωγής, η δραστηριότητα
παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ για την οποία έχει χορη
γηθεί περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και
ασφάλειας·

β) άρνηση χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης ή πιστοποί
ησης υγείας και ασφάλειας·

γ) καταχωρίζεται η λήξη της ισχύος κάθε περιβαλλοντικής πιστο
ποίησης και πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας.

γ) απόφαση βάσει των άρθρων 12 έως 14,

2.
Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του
άρθρου 13, καταχωρίζει τη διάρκεια ισχύος της αναστολής.

ο φορέας παραγωγής ή ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής μπο
ρεί, εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, να υποβάλει εγγράφως στο
διοικητικό συμβούλιο αίτημα ελέγχου της απόφασης. Ο φορέας
παραγωγής ή ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής αιτιολογεί το
αίτημά του, περιλαμβάνοντας και κάθε άλλη συμπληρωματική πλη
ροφορία.
2.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή
της προσβαλλόμενης απόφασης, εφόσον ο φορέας παραγωγής ή ο
πιστοποιημένος φορέας παραγωγής το ζητεί ρητά και αιτιολογη
μένα.
3.
Το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει την απόφαση και κοινοποιεί
εγγράφως την αιτιολογημένη απόφασή του στον φορέα παραγωγής
ή στον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής εντός δύο μηνών από την
παραλαβή του αιτήματος.
4.
Η εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 δεν θίγει τυχόν
δικαιώματα βάσει των άρθρων 263 και 265 της Συνθήκης.
ΕΝΟΤΗΤΑ VI
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Άρθρο 16
Πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση του
πιστοποιημένου φορέα παραγωγής
Για την καλύτερη αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των
πιστοποιημένων φορέων, η ΕΚΤ μπορεί να ζητεί από τους πιστοποι
ημένους φορείς συγκεκριμένες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά

3.
Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του
άρθρου 14, διαγράφει από το μητρώο το όνομα/την επωνυμία
του φορέα παραγωγής.
4.
Η ΕΚΤ θέτει στη διάθεση των ΕθνΚΤ και των πιστοποιημένων
φορέων παραγωγής τον κατάλογο των πιστοποιημένων φορέων
παραγωγής που περιλαμβάνεται στο μητρώο, καθώς και τυχόν ενη
μερώσεις του εν λόγω καταλόγου.
Άρθρο 18
Ετήσια έκθεση
1.
Η ΕΚΤ, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι πιστοποι
ημένοι φορείς παραγωγής, καταρτίζει ετήσια έκθεση για τις περι
βαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζο
γραμματίων ευρώ και τις συνέπειές της στην υγεία και την ασφά
λεια.
2.
Η ΕΚΤ δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις γενικές επι
πτώσεις της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ
στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σύμφωνα με τα ορι
ζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006,
για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότη
τας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρό
σβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη απο
φάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
θέματα (1).
(1) ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13.
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Άρθρο 19
Μεταβατική διάταξη
Οι ΕθνΚΤ, αρχής γενομένης από την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ του 2016, δεν επικυρώνουν εκτυπωμένα
τραπεζογραμμάτια ευρώ τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10
παράγραφος 1 αποδεκτά όρια.
Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ του 2013.

Φρανκφούρτη, 21 Ιουνίου 2011.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

5.7.2011

