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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 25ης Νοεμβρίου 2010
σχετικά

με

τη

διαδικασία

πιστοποίησης ποιότητας όσον
τραπεζογραμματίων ευρώ

αφορά

τους

φορείς

παραγωγής

(ΕΚΤ/2010/22)
(2010/773/ΕΕ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

παραγωγής για σκοπούς διεξαγωγής δραστηριότητας παραγω
γής τραπεζογραμματίων ευρώ·

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1,

ε) ως «προϋποθέσεις ποιότητας» νοούνται οι ουσιαστικοί κανόνες
με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται ορισμένος φορέας
παραγωγής που αιτείται πιστοποίηση ποιότητας και τους οποί
ους καθορίζει χωριστά η ΕΚΤ·

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφε
ξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 16,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το άρθρο 128 παράγραφος 1 της συνθήκης και το άρθρο
16 του καταστατικού του ΕΣΚΤ προβλέπουν ότι η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό
δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων
ευρώ μέσα στην Ένωση. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει
και την αρμοδιότητα λήψης μέτρων για τη διαφύλαξη του
κύρους των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών.
Η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ και πρώτων υλών
τραπεζογραμματίων ευρώ σύμφωνα με πανομοιότυπα πρό
τυπα ποιότητας έχει θεμελιώδη σημασία για τη διασφάλιση
της ποιότητάς τους κατά την παραγωγή τους.
Θα πρέπει ως εκ τούτου να θεσπιστεί διαδικασία πιστοποί
ησης της ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνο
κατασκευαστές που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποι
ότητας πιστοποιούνται για την παραγωγή τραπεζογραμμα
τίων ευρώ και πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
ΤΜΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:
α) ως «πιστοποίηση ποιότητας» νοείται η ιδιότητα, όπως αυτή
καθορίζεται στα άρθρα 3 και 4, την οποία αποδίδει η ΕΚΤ
σε φορέα παραγωγής και η οποία βεβαιώνει ότι αυτός πληροί
τις προϋποθέσεις ποιότητας·

στ) ως «ρυθμίσεις ποιότητας» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνει
ορισμένος φορέας παραγωγής σε μονάδα παραγωγής με
σκοπό τη συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις ποιότητας·
ζ) ως «αρχή πιστοποίησης» νοείται ανεξάρτητη αρχή πιστοποίησης
που αξιολογεί τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας των
φορέων παραγωγής και νομιμοποιείται να πιστοποιεί ότι ορι
σμένος φορέας πληροί τις απαιτήσεις των σειρών προτύπων ISO
9001·
η) ως «πρώτες ύλες τραπεζογραμματίων ευρώ» νοούνται το χαρτί,
η μελάνη, το αλουμίνιο και το νήμα που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ·
θ) οι όροι «στοιχεία ασφαλείας του ευρώ» και «δραστηριότητα
ασφαλείας του ευρώ» νοούνται όπως στην απόφαση
ΕΚΤ/2008/3, της 15ης Μαΐου 2008, σχετικά με τις διαδικασίες
πιστοποίησης ασφαλείας των φορέων παραγωγής στοιχείων
ασφαλείας του ευρώ όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια
ευρώ (1)·
ι) ως «εργάσιμη ημέρα ΕΚΤ» νοείται κάθε ημέρα από τη Δευτέρα
ως την Παρασκευή, εκτός των δημόσιων αργιών της ΕΚΤ·
ια) ως «ΕθνΚΤ» νοείται η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους
με νόμισμα το ευρώ·
ιβ) ως «προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο» νοείται το έντυπο που
χρησιμοποιεί η ομάδα ελέγχου ποιότητας για τη συλλογή πλη
ροφοριών από ορισμένο φορέα παραγωγής σχετικά με τις ιδι
αιτερότητες μιας μονάδας παραγωγής και με τυχόν αλλαγές
στις ρυθμίσεις ποιότητας στο διάστημα που έπεται του τελευ
ταίου ελέγχου ποιότητας.
Άρθρο 2
Γενικές αρχές

β) ως «δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ» νοεί
ται η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τρα
πεζογραμματίων ευρώ·

1.
Ο φορέας παραγωγής αιτείται και λαμβάνει πιστοποίηση ποι
ότητας από την ΕΚΤ πριν από την έναρξη ή τη συνέχιση της δρα
στηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ.

γ) ως «φορέας παραγωγής» νοείται κάθε φορέας που μετέχει ή
επιθυμεί να μετέχει σε δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμ
ματίων ευρώ·

2.
Ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής δύναται να διεξάγει
δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνο στις
μονάδες παραγωγής για τις οποίες έχει λάβει πιστοποίηση ποι
ότητας βάσει της παρούσας απόφασης.

δ) ως «μονάδα παραγωγής» νοείται κάθε εγκατάσταση την οποία
χρησιμοποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ορισμένος φορέας

(1) ΕΕ L 140 της 30.5.2008, σ. 26.
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3.
Οι προϋποθέσεις που θέτει η ΕΚΤ όσον αφορά την πιστοποί
ηση της ποιότητας αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις. Οι φορείς
παραγωγής δύνανται να υιοθετούν και να εφαρμόζουν αυστηρότερα
πρότυπα ποιότητας, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ποι
ότητάς τους, όπως αυτό καθορίζεται στις προϋποθέσεις ποιότητας.
4.
Η εκτελεστική επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει κάθε από
φαση σχετικά με την πιστοποίηση της ποιότητας των φορέων παρα
γωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζο
γραμματίων (BANCO), και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμ
βούλιο.
5.
Έξοδα και συναφείς ζημίες που τυχόν υφίσταται ο φορέας
παραγωγής σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης
βαρύνουν τον ίδιο.
6.
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θίγουν τυχόν
πλήρη ή μερική πιστοποίηση ποιότητας που έχει χορηγηθεί πριν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Πλήρης πιστοποίηση ποιότητας
1.
Ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής επιτρέπεται να διε
νεργεί ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων
ευρώ μόνο εάν έχει λάβει από την ΕΚΤ πλήρη πιστοποίηση ποι
ότητας αναφορικά με την εν λόγω δραστηριότητα.
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αμελλητί στο διοικητικό συμβούλιο, η δε εκτελεστική επιτροπή
συμμορφώνεται με κάθε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
που αφορά το ζήτημα αυτό.
4.
Η πλήρης πιστοποίηση ποιότητας χορηγείται σε ορισμένο
φορέα παραγωγής για 24 μήνες, με την επιφύλαξη απόφασης λαμ
βανόμενης κατά τα άρθρα 15, 16 ή 17. Η πλήρης πιστοποίηση
ποιότητας δύναται να ανανεώνεται κάθε 24 μήνες.
5.
Προκειμένου ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής να ανα
θέσει την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τρα
πεζογραμματίων ευρώ σε άλλη μονάδα παραγωγής ή σε τρίτους,
περιλαμβανομένων των θυγατρικών του ιδίου και των συνδεδεμένων
με αυτόν εταιρειών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συγκατά
θεση της ΕΚΤ.
Άρθρο 4
Προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας
1.
Σε φορέα παραγωγής που δεν έχει μετάσχει σε δραστηριότητα
παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ εντός των 24 μηνών που
προηγούνται του χρόνου υποβολής αιτήματος για πλήρη πιστοποί
ηση ποιότητας σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 παρά
γραφος 2 στοιχείο α) μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή πιστοποίηση
ποιότητας για προγραμματισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπε
ζογραμματίων ευρώ.

2.
Πλήρη πιστοποίηση ποιότητας για ορισμένη δραστηριότητα
παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μπορεί να λάβει ένας φορέας
παραγωγής, εφόσον πληροί σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:

2.
Προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας για προγραμματισμένη
δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μπορεί να
λάβει ένας φορέας παραγωγής εφόσον πληροί σωρευτικά τους ακό
λουθους όρους:

α) μετείχε σε δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ
εντός των 24 μηνών που προηγούνται του χρόνου υποβολής
αιτήματος για πλήρη πιστοποίηση ποιότητας ή έλαβε προσω
ρινή πιστοποίηση ποιότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4
και κίνησε διαδικασία παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3·

α) πληροί τη σειρά προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 σε
συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής για προγραμματισμένη δρα
στηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και ορισμένη
αρχή πιστοποίησης έχει εκδώσει πιστοποιητικό προς τον σκοπό
αυτό·

β) πληροί τη σειρά προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 σε
συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής για συγκεκριμένη δραστηριό
τητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και ορισμένη αρχή
πιστοποίησης έχει εκδώσει πιστοποιητικό προς τον σκοπό αυτό·

β) έχει θεσπίσει τις διαδικασίες και την υποδομή που απαιτούνται
προκειμένου αυτός να πληροί τις προϋποθέσεις ποιότητας στην
ως άνω μονάδα παραγωγής όσον αφορά την προαναφερθείσα
δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ·

γ) πληροί τις προϋποθέσεις ποιότητας στην ως άνω μονάδα παρα
γωγής για την προαναφερθείσα δραστηριότητα παραγωγής τρα
πεζογραμματίων ευρώ·

γ) εάν σχεδιάζει να παραγάγει ορισμένο στοιχείο ασφαλείας του
ευρώ, έχει λάβει πιστοποίηση ασφαλείας στην ως άνω μονάδα
παραγωγής για προγραμματισμένη δραστηριότητα ασφαλείας
του ευρώ βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2008/3·

δ) εάν παράγει στοιχεία ασφαλείας του ευρώ, διαθέτει πλήρη
πιστοποίηση στην ως άνω μονάδα παραγωγής για την προανα
φερθείσα δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ βάσει της από
φασης ΕΚΤ/2008/3·

δ) εάν είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, η μονάδα παραγωγής του είναι
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και

ε) εάν είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, η μονάδα παραγωγής του είναι
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και
στ) εάν δεν είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, η μονάδα παραγωγής του
είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).
3.
Η εκτελεστική επιτροπή δύναται, κατά περίπτωση, να χορηγεί
εξαιρέσεις όσον αφορά τη σχετική με την εγκατάσταση προϋπόθεση
των στοιχείων ε) και στ), λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της
επιτροπής τραπεζογραμματίων. Κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται

ε) εάν δεν είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, η μονάδα παραγωγής του είναι
εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ.
3.
Η προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας χορηγείται σε ορισμένο
φορέα παραγωγής για ένα έτος, με την επιφύλαξη απόφασης λαμ
βανόμενης κατά τα άρθρα 15, 16 ή 17. Εάν ο φορέας παραγωγής
υποβάλει προσφορά για τη διενέργεια δραστηριότητας παραγωγής
τραπεζογραμματίων ευρώ ή εάν ανατεθεί σε αυτόν η διενέργεια
τέτοιας δραστηριότητας εντός της ως άνω περιόδου, η προσωρινή
του πιστοποίηση ποιότητας δύναται να παραταθεί, εφόσον είναι
απαραίτητο, έως ότου η ΕΚΤ αποφασίσει εάν θα του χορηγήσει
πλήρη πιστοποίηση ποιότητας.
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ΤΜΗΜΑ II
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙ
ΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 5
Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και διορισμός ομάδας
ελέγχου ποιότητας
1.
Φορέας παραγωγής που έχει λάβει προσωρινή πιστοποίηση
ποιότητας για προγραμματισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπε
ζογραμματίων ευρώ και επιθυμεί να διεξαγάγει την εν λόγω δρα
στηριότητα ή έχει διεξαγάγει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζο
γραμματίων ευρώ εντός των 24 προηγούμενων μηνών και επιθυμεί
να συνεχίσει την εν λόγω δραστηριότητα, υποβάλλει εγγράφως στην
ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης πλήρους πιστο
ποίησης ποιότητας. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει όλα τα ακό
λουθα στοιχεία:
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β) αυτός αδυνατεί να παράσχει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες
που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 2 εντός εύλογης προθε
σμίας που συμφωνείται από κοινού·
γ) η ΕΚΤ ανακάλεσε την πλήρη πιστοποίηση ποιότητας του φορέα
παραγωγής 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 τους
όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή στοιχείο στ)·
ε) ο φορέας παραγωγής παράγει στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και
η ΕΚΤ δεν του έχει χορηγήσει πιστοποίηση ασφαλείας κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

α) προσδιορισμό της μονάδας παραγωγής και του τόπου εγκατά
στασής της, καθώς και της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζο
γραμματίων ευρώ για την οποία ο φορέας παραγωγής επιδιώκει
να λάβει πλήρη πιστοποίηση ποιότητας·

5.
Εάν πιστοποιημένος φορέας παραγωγής επιθυμεί ανανέωση
της πιστοποίησης ποιότητάς του και εφόσον υποβάλλει εκ νέου
αίτημα χορήγησης πλήρους πιστοποίησης ποιότητας πριν από την
ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος
2 στοιχείο γ), η πιστοποίηση ποιότητάς του παραμένει έγκυρη έως
ότου η ΕΚΤ λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1.

β) πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη δραστηριότητα παρα
γωγής τραπεζογραμματίων ευρώ·

Άρθρο 6

γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 στοιχείο β).
2.
Η ΕΚΤ ελέγχει εάν ο φορέας παραγωγής συμμορφώθηκε με
τους όρους της παραγράφου 1 και τον ενημερώνει σχετικά με την
έκβαση της αξιολόγησης εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ
ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος για κίνηση της
διαδικασίας. Η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει άπαξ την προθεσμία αυτή,
ειδοποιώντας εγγράφως τον φορέα παραγωγής. Κατά τη διενέργεια
της εν λόγω αξιολόγησης η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει πρόσθετες
πληροφορίες από τον φορέα παραγωγής όσον αφορά τους όρους
της παραγράφου 1. Εφόσον η ΕΚΤ ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες,
εντός είκοσι (20) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την περιέ
λευση των πρόσθετων πληροφοριών στην ίδια ενημερώνει τον εν
λόγω φορέα σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης. Η ΕΚΤ δύνα
ται να συμφωνήσει με τον φορέα παραγωγής παράταση των προθε
σμιών της παρούσας παραγράφου.
3.
Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, η ΕΚΤ γνωστοποιεί στον
φορέα παραγωγής ότι θα λάβει χώρα έλεγχος ποιότητας στις εγκα
ταστάσεις του. Η ΕΚΤ ορίζει ομάδα ελέγχου ποιότητας αποτελού
μενη από εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ. Κατά τον ορι
σμό της σύνθεσης της ως άνω ομάδας πρέπει να αποφεύγεται η
σύγκρουση συμφερόντων. Εάν, κατόπιν ορισμού μέλους της ομά
δας, προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, η ΕΚΤ το αντικαθιστά
αμέσως με εμπειρογνώμονα στο πρόσωπο του οποίου δεν συντρέχει
σύγκρουση συμφερόντων.
4.
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, εάν:
α) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1·

Έλεγχος ποιότητας
1.
Ο έλεγχος ποιότητας αρχίζει σε ημερομηνία που έχει συμφω
νηθεί από κοινού μεταξύ του φορέα παραγωγής και της ΕΚΤ. Εάν ο
φορέας παραγωγής είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, ο έλεγχος ποιότητας
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής τραπεζογραμμα
τίων ευρώ.
2.
Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη διενέργεια του
ελέγχου ποιότητας, η ΕΚΤ παρέχει στον φορέα παραγωγής προκα
ταρκτικό ερωτηματολόγιο που αυτός αποστέλλει συμπληρωμένο
στην ΕΚΤ τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διενέργεια του
ως άνω ελέγχου.
3.
Ο έλεγχος ποιότητας λαμβάνει χώρα στη μονάδα παραγωγής
ως προς την οποία ο φορέας παραγωγής ζητεί πιστοποίηση ποι
ότητας.
4.
Η ομάδα ελέγχου ποιότητας αξιολογεί εάν οι ρυθμίσεις ποι
ότητας που εφαρμόζει ο φορέας παραγωγής συνάδουν με τις προϋ
ποθέσεις ποιότητας. Στην περίπτωση που ο φορέας παραγωγής
προτείνει βελτιώσεις προς συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις
ποιότητας, δεν τού χορηγείται πλήρης πιστοποίηση ποιότητας
πριν από την εφαρμογή των εν λόγω βελτιώσεων. Η ομάδα ελέγχου
ποιότητας μπορεί να διενεργεί πρόσθετο έλεγχο ποιότητας προκει
μένου να ελέγξει εάν, κατόπιν των εν λόγω βελτιώσεων, οι ρυθμίσεις
ποιότητας συνάδουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας, προτού το
σχέδιο έκθεσης ελέγχου της παραγράφου 6 υποβληθεί στον
φορέα παραγωγής.
5.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ποιότητας και, όπου
συντρέχει περίπτωση, του επαναληπτικού ελέγχου ποιότητας και
πριν από την αποχώρησή της από τη μονάδα παραγωγής, η
ομάδα ελέγχου ποιότητας εκθέτει τα πορίσματά της, περιλαμβανο
μένων τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις
ποιότητας και βελτιώσεων που προτείνει ο φορέας παραγωγής, σε
προκαταρκτική περίληψη επί της οποίας συμφωνούν και την οποία
υπογράφουν η εν λόγω ομάδα και ο φορέας παραγωγής.
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6.
Η ομάδα ελέγχου ποιότητας εκπονεί σχέδιο έκθεσης ελέγχου
βάσει της προκαταρκτικής περίληψης. Το εν λόγω σχέδιο έκθεσης
παρουσιάζει διεξοδικά ιδίως:
α) τις ρυθμίσεις ποιότητας που ισχύουν στη μονάδα παραγωγής, οι
οποίες συνάδουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας·
β) τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις ποι
ότητας, τις οποίες διαπιστώνει η ομάδα ελέγχου ποιότητας·
γ) τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο φορέας παραγωγής κατά τη διάρ
κεια του ελέγχου ποιότητας·
δ) τυχόν βελτιώσεις που προτείνει ο φορέας παραγωγής και, σε
περίπτωση διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, την αξιολόγηση
της ομάδας ελέγχου ποιότητας ως προς το εάν οι συγκεκριμένες
βελτιώσεις έχουν λάβει χώρα, και
ε) την αξιολόγηση της ομάδας ελέγχου ποιότητας ως προς το εάν
θα πρέπει να χορηγηθεί πλήρης πιστοποίηση ποιότητας.
7.
Το σχέδιο έκθεσης ελέγχου αποστέλλεται στον φορέα παρα
γωγής εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ποιότητας ή, όπου συντρέχει
περίπτωση, του επαναληπτικού ελέγχου ποιότητας. Ο φορέας παρα
γωγής διαθέτει τριάντα (30) εργάσιμες για την ΕΚΤ ημέρες από την
παραλαβή του σχεδίου έκθεσης ελέγχου, προκειμένου να παράσχει
τα σχόλιά του επί του περιεχομένου του. Η ΕΚΤ οριστικοποιεί το
σχέδιο έκθεσης ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του φορέα
παραγωγής προτού λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 7. Η ΕΚΤ
δύναται να συμφωνήσει με τον φορέα παραγωγής παράταση των
προθεσμιών της παρούσας παραγράφου.
8.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε
περίπτωση προβλήματος ποιότητας που επηρεάζει την ποιότητα των
τραπεζογραμματίων ευρώ ή των πρώτων υλών τραπεζογραμματίων
ευρώ, η ΕΚΤ μπορεί να οργανώνει τη διεξαγωγή ad hoc ελέγχου
ποιότητας προς διερεύνηση του ζητήματος. Οι παράγραφοι 5 ως 7
εφαρμόζονται ανάλογα.
Άρθρο 7
Απόφαση περί πλήρους πιστοποίησης ποιότητας
1.
Η ΕΚΤ γνωστοποιεί εγγράφως στον φορέα παραγωγής την
απόφασή της επί του αιτήματός του για χορήγηση πλήρους πιστο
ποίησης ποιότητας εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημε
ρών από τη λήψη των σχολίων του φορέα παραγωγής επί του
σχεδίου έκθεσης ποιότητας ή την εκπνοή της προθεσμίας για τη
διατύπωση των εν λόγω σχολίων.
2.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης η ΕΚΤ χορηγεί στον φορέα
παραγωγής πλήρη πιστοποίηση ποιότητας. Η απόφαση αυτή προσ
διορίζει με σαφήνεια:
α) τον φορέα παραγωγής·
β) τη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και τη
μονάδα παραγωγής για την οποία χορηγείται η πλήρης πιστο
ποίηση ποιότητας·
γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της πλήρους πιστοποίησης
ποιότητας·
δ) τυχόν ειδικότερους όρους όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία α)
έως γ).
Η απόφαση βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στην
τελική έκθεση ποιοτητας, η οποία συνάπτεται στην απόφαση.
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3.
Εάν δεν χορηγηθεί στον φορέα παραγωγής πλήρης πιστοποί
ησης ποιότητας, η ΕΚΤ προσδιορίζει τους λόγους και ο φορέας
παραγωγής μπορεί να κινήσει τη διαδικασία ελέγχου κατά το
άρθρο 18.
ΤΜΗΜΑ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 8
Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και διορισμός ομάδας
προκαταρκτικού ελέγχου ποιότητας
1.

Εάν ένας φορέας παραγωγής:

i) δεν έχει διεξαγάγει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμμα
τίων ευρώ εντός των 24 μηνών που προηγούνται του χρόνου
υποβολής αιτήματος για χορήγηση προσωρινής πιστοποίησης
ποιότητας, ή
ii) δεν έχει διεξαγάγει καμία δραστηριότητα παραγωγής τραπεζο
γραμματίων ευρώ, αλλά του ζητήθηκε από ΕθνκΤ ή εκτυπωτικό
ίδρυμα να αρχίσει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμμα
τίων ευρώ,
υποβάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας
χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας.
Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
α) προσδιορισμό της μονάδας παραγωγής και του τόπου εγκατά
στασής της, καθώς και της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζο
γραμματίων ευρώ για την οποία ο φορέας παραγωγής επιδιώκει
να λάβει προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας·
β) πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη δραστηριότητα παρα
γωγής τραπεζογραμματίων ευρώ·
γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο α).
2.
Φορέας παραγωγής, η ισχύς της προσωρινής πιστοποίησης
ποιότητας του οποίου έχει λήξει, μπορεί να αιτηθεί νέα προσωρινή
πιστοποίηση ποιότητας. Πέραν των πληροφοριών που απαιτούνται
βάσει της παραγράφου 1, αυτός προσδιορίζει στο αίτημα που υπο
βάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ τους λόγους για τους οποίους α) δεν
έχει υποβάλει προσφορά για τη διενέργεια δραστηριότητας παρα
γωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή β) δεν του έχει ανατεθεί η διε
νέργεια δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ κατά
τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 3.
3.
Η ΕΚΤ ελέγχει εάν ο φορέας παραγωγής πληροί τις προϋπο
θέσεις των παραγράφων 1 και 2 και τον ενημερώνει σχετικά με την
έκβαση της αξιολόγησης εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ
ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος για κίνηση της
διαδικασίας. Η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει άπαξ την προθεσμία αυτή,
ειδοποιώντας εγγράφως τον φορέα παραγωγής. Κατά τη διενέργεια
της αξιολόγησής της η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληρο
φορίες από τον φορέα παραγωγής όσον αφορά τις προϋποθέσεις
των παραγράφων 1 και 2. Εάν ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, η
ΕΚΤ ενημερώνει τον εν λόγω φορέα σχετικά με την έκβαση της
αξιολόγησης εντός είκοσι (20) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών
από την περιέλευση των πρόσθετων πληροφοριών στην ίδια. Η
ΕΚΤ δύναται να συμφωνήσει με τον φορέα παραγωγής παράταση
των προθεσμιών της παρούσας παραγράφου.
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4.
Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, η ΕΚΤ γνωστοποιεί στον
φορέα παραγωγής ότι θα λάβει χώρα προκαταρκτικός έλεγχος ποι
ότητας στις εγκαταστάσεις του. Η ομάδα προκαταρκτικού ελέγχου
ποιότητας ορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 3.
5.
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, εάν:
α) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει των παραγράφων 1 και 2·
β) αυτός αδυνατεί να παράσχει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες
που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 3 εντός εύλογης προθε
σμίας που συμφωνείται από κοινού·
γ) η ΕΚΤ ανακάλεσε την προσωρινή ή πλήρη πιστοποίηση ποι
ότητας του φορέα παραγωγής 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 τους
όρους του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε)·
ε) ο φορέας παραγωγής σχεδιάζει να παράγει στοιχεία ασφαλείας
του ευρώ και η ΕΚΤ δεν του έχει χορηγήσει πιστοποίηση ασφα
λείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο
γ).
6.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εάν πιστοποιημένος
φορέας παραγωγής επιθυμεί ανανέωση της πιστοποίησης ποιότητάς
του και εφόσον υποβάλλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση προσωρι
νής πιστοποίησης ποιότητας πριν από την ημερομηνία που καθορί
ζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ), η
πιστοποίηση ποιότητάς του παραμένει έγκυρη έως ότου η ΕΚΤ
λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1.
Άρθρο 9
Προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας
1.
Ο προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας αρχίζει σε ημερομηνία
που έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του φορέα παραγωγής και
της ΕΚΤ.
2.
Ο προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας λαμβάνει χώρα στη
μονάδα παραγωγής ως προς την οποία ο φορέας παραγωγής
ζητεί πιστοποίηση ποιότητας.
3.
Η ομάδα προκαταρκτικού ελέγχου ποιότητας αξιολογεί εάν οι
ρυθμίσεις ποιότητας που ο φορέας παραγωγής εφαρμόζει θα συνά
δουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας όταν ο φορέας παραγωγής θα
αρχίσει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ.
4.
Η ομάδα προκαταρκτικού ελέγχου ποιότητας εκθέτει τα πορί
σματά της σε σχέδιο έκθεσης προκαταρτικού ελέγχου. Το εν λόγω
σχέδιο έκθεσης παρουσιάζει διεξοδικά τα εξής:
α) τις ρυθμίσεις ποιότητας που ισχύουν ήδη στη μονάδα παραγω
γής, οι οποίες συνάδουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας·
β) τυχόν ρυθμίσεις ποιότητας που ο φορέας παραγωγής οφείλει
ακόμη να θεσπίσει προκειμένου να συμμορφώνεται με τις προϋ
ποθέσεις ποιότητας·
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γ) την αξιολόγηση της ομάδας προκαταρκτικού ελέγχου ως προς
το εάν θα πρέπει να χορηγηθεί προσωρινή πιστοποίηση ποι
ότητας.
5.
Το σχέδιο έκθεσης προκαταρκτικού ελέγχου αποστέλλεται
στον φορέα παραγωγής εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την
ΕΚΤ ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτι
κού ελέγχου ποιότητας. Ο φορέας παραγωγής μπορεί να υποβάλει
σχόλια εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την
παραλαβή του σχεδίου έκθεσης προκαταρκτικού ελέγχου. Η ΕΚΤ
οριστικοποιεί το σχέδιο έκθεσης προκαταρκτικού ελέγχου λαμβάνο
ντας υπόψη τα σχόλια του φορέα παραγωγής προτού λάβει από
φαση βάσει του άρθρου 10. Η ΕΚΤ δύναται να συμφωνήσει με τον
φορέα παραγωγής παράταση των προθεσμιών της παρούσας παρα
γράφου.
Άρθρο 10
Απόφαση περί προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας
1.
Η ΕΚΤ γνωστοποιεί εγγράφως στον φορέα παραγωγής την
απόφασή της επί του αιτήματός του για χορήγηση προσωρινής
πιστοποίησης ποιότητας εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την
ΕΚΤ ημερών από τη λήψη των σχολίων του φορέα παραγωγής επί
του σχεδίου έκθεσης προκαταρκτικού ελέγχου ή από την εκπνοή
της προθεσμίας για τη διατύπωση των εν λόγω σχολίων.
2.
Σε περίπτωση θετικής απόφασης η ΕΚΤ χορηγεί στον φορέα
παραγωγής προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας. Η απόφαση αυτή
προσδιορίζει με σαφήνεια:
α) τον φορέα παραγωγής·
β) τη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και τη
μονάδα παραγωγής για την οποία χορηγείται η προσωρινή
πιστοποίηση ποιότητας·
γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσωρινής πιστοποίησης
ποιότητας·
δ) τυχόν ειδικότερους όρους όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία α)
έως γ).
Η απόφαση βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στην
τελική έκθεση προκαταρτικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο
9 παράγραφος 5, η οποία συνάπτεται στην απόφαση.
3.
Φορέας παραγωγής που έχει λάβει προσωρινή πιστοποίηση
ποιότητας μπορεί να υποβάλει προσφορά για τη διεξαγωγή δρα
στηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή να του ανατε
θεί η διεξαγωγή τέτοιας δραστηριότητας. Εφόσον ο φορέας παρα
γωγής ξεκινήσει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων
ευρώ, υποβάλλει αμέσως εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για την κίνηση
της διαδικασίας χορήγησης πλήρους πιστοποίησης ποιότητας σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στο τμήμα II. Ο έλεγχος ποιότητας του
άρθρου 6 αρχίζει το αργότερο δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας στον φορέα παρα
γωγής.
4.
Εάν δεν χορηγηθεί στον φορέα παραγωγής προσωρινή πιστο
ποίηση ποιότητας, η ΕΚΤ προσδιορίζει τους λόγους. Ο φορέας
παραγωγής μπορεί να κινήσει τη διαδικασία ελέγχου κατά το
άρθρο 18.
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ΤΜΗΜΑ IV
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 11
Διαρκείς

υποχρεώσεις των πιστοποιημένων από άποψη
ποιότητας φορέων παραγωγής και της ΕΚΤ

1.
Ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής παρέχει στην ΕΚΤ,
αναφορικά με την οικεία μονάδα παραγωγής, αντίγραφο του πιστο
ποιητικού για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που διαθέτει
κάθε φορά που ανανεώνεται το αρχικό πιστοποιητικό των άρθρων 3
παράγραφος 2 στοιχείο β) και 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).
2.
Ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής ενημερώνει εγγρά
φως και αμελλητί την ΕΚΤ σχετικά με οποιαδήποτε από τις ακό
λουθες περιπτώσεις:
α) την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή άλλης ανά
λογης διαδικασίας σε βάρος του·
β) τον διορισμό, σε σχέση με τον ίδιο, εκκαθαριστή, συνδίκου
πτώχευσης, διαχειριστή ή προσώπου ανάλογης ιδιότητας·
γ) τυχόν πρόθεσή του να επιτρέψει τη συμμετοχή τρίτων στις δρα
στηριότητες παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, περιλαμβανο
μένης της υπεργολαβικής ανάθεσης·
δ) τυχόν αλλαγές που λαμβάνουν χώρα μετά τη χορήγηση πιστο
ποίησης ποιότητας και που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεά
σουν την πλήρωση των προϋποθέσεων πιστοποίησης της ποι
ότητας·
ε) τυχόν μεταβολή στην άσκηση ελέγχου επί του φορέα παραγωγής
συνεπεία αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή για άλλο
λόγο.
3.
Ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής τηρεί την εμπιστευ
τικότητα των προϋποθέσεων ποιότητας.
4.
H EKT γνωστοποιεί στους πιστοποιημένους φορείς παραγω
γής τυχόν αναθεωρήσεις των προϋποθέσεων ποιότητας.
ΤΜΗΜΑ V
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Άρθρο 12
Διαδικασία λήψης αποφάσεων
1.
Όταν διατυπώνει παρατηρήσεις ή λαμβάνει αποφάσεις βάσει
των άρθρων 14 έως 17, η ΕΚΤ:
α) αξιολογεί την περίπτωση της μη συμμόρφωσης, λαμβάνοντας
υπόψη την έκθεση (προκαταρκτικού) ελέγχου και
β) ενημερώνει εγγράφως τον φορέα παραγωγής σχετικά με τη δια
τυπούμενη παρατήρηση ή τη ληφθείσα απόφαση εντός τριάντα
(30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από τη λήψη των σχολίων
του φορέα παραγωγής επί του σχεδίου έκθεσης (προκαταρκτι
κού) ελέγχου, προσδιορίζοντας: i) την περίπτωση μη συμμόρφω
σης, ii) τη μονάδα παραγωγής και τη δραστηριότητα παραγωγής
τραπεζογραμματίων ευρώ στα οποία αναφέρεται η παρατήρηση
ή η απόφαση, iii) την ημερομηνία διατύπωσης της παρατήρησης
ή έναρξης της ισχύος της απόφασης και iv) τους λόγους που
οδήγησαν στη διατύπωση της παρατήρησης ή στη λήψη της
απόφασης.
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2.
Σε κάθε περίπτωση στην οποία η ΕΚΤ διατυπώνει κάποια
παρατήρηση ή λαμβάνει απόφαση βάσει των άρθρων 14 έως 17,
η παρατήρηση ή η απόφαση είναι ανάλογες της σοβαρότητας της
σημειούμενης μη συμμόρφωσης. Η ΕΚΤ ενημερώνει τις ΕθνΚΤ και
όλους τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής για την παρατή
ρηση ή τη ληφθείσα απόφαση, το πεδίο εφαρμογής τους και τη
διάρκειά τους. Επίσης ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ θα ειδοποιούνται για
τυχόν περαιτέρω αλλαγές όσον αφορά το καθεστώς του μη συμ
μορφούμενου φορέα παραγωγής.
Άρθρο 13
Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
1.
Η μη συμμόρφωση φορέα παραγωγής με τις προϋποθέσεις
ποιότητας, τις λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστοποίησης
ποιότητας ή τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 κατα
τάσσεται από την ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας σε
μία από τις τέσσερις κατηγορίες που απαριθμούνται στις παραγρά
φους 2 έως 5.
2.
Όταν η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας θεωρεί
ότι η μη συμμόρφωση ασκεί άμεση και σοβαρή επίδραση στην
ποιότητα της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων
υλών τραπεζογραμματίων ευρώ από τον φορέα παραγωγής, η μη
συμμόρφωση χαρακτηρίζεται ως μείζονος σημασίας και η ΕΚΤ λαμ
βάνει απόφαση βάσει του άρθρου 16.
3.
Όταν η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας θεωρεί
ότι η μη συμμόρφωση δεν ασκεί άμεση και σοβαρή επίδραση στην
ποιότητα της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών
τραπεζογραμματίων ευρώ από τον φορέα παραγωγής, αλλά μπορεί
να θίξει άμεσα την εν λόγω ποιότητα, η μη συμμόρφωση χαρακτη
ρίζεται ως βασική και η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου
15.
4.
Όταν η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας θεωρεί
ότι η μη συμμόρφωση δεν θίγει άμεσα την ποιότητα της παραγωγής
τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ
από τον φορέα παραγωγής, αλλά η συμμόρφωση επιβάλλεται να
αποκατασταθεί πριν από τον επόμενο έλεγχο ποιότητας, η μη συμ
μόρφωση καταγράφεται στην έκθεση (προκαταρκτικού) ελέγχου ως
παρατήρηση και η ΕΚΤ υποβάλει γραπτή παρατήρηση βάσει του
άρθρου 14.
5.
Όταν η μη συμμόρφωση δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατη
γορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, καταγράφεται
μεν στην έκθεση (προκαταρκτικού) ελέγχου ως σημείωση, δεν οδη
γεί όμως σε καμία περαιτέρω ενέργεια βάσει των άρθρων 14
έως 17.
Άρθρο 14
Γραπτή παρατήρηση
1.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εμπίπτουσας στο άρθρο 13
παράγραφος 4, η ΕΚΤ υποβάλλει γραπτή παρατήρηση στον φορέα
παραγωγής, η οποία δύναται να περιληφθεί στην έκθεση (προκαταρ
κτικού) ελέγχου ποιότητας.
2.
Η γραπτή παρατήρηση αναφέρει ότι εάν η συμμόρφωση δεν
έχει αποκατασταθεί όταν λάβει χώρα ο επόμενος (προκαταρκτικός)
έλεγχος, η ΕΚΤ θα λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 15.
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Άρθρο 15
Διορθωτικά μέτρα και αναστολή ισχύος της πιστοποίησης
ποιότητας όσον αφορά νέες παραγγελίες
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση εμπίπτουσα στο άρθρο 13 παρά
γραφος 3, όμως ο φορέας παραγωγής προβάλλει εύλογα την εκτί
μηση ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση, η ΕΚΤ
λαμβάνει απόφαση με την οποία:
α) καθορίζεται, σε συνεννόηση με τον φορέα παραγωγής, προθε
σμία για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης·
β) διευκρινίζεται ότι ο φορέας δεν μπορεί να δέχεται νέες παραγ
γελίες όσον αφορά την οικεία δραστηριότητα παραγωγής τρα
πεζογραμματίων ευρώ, εάν η συμμόρφωση δεν έχει αποκαταστα
θεί έως την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στο
στοιχείο α).
Άρθρο 16

γ) απόφαση βάσει των άρθρων 14 έως 17,
ο φορέας παραγωγής μπορεί, εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την
ΕΚΤ ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης,
να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως αίτημα ελέγχου
της απόφασης. Ο φορέας παραγωγής αιτιολογεί το αίτημά του,
περιλαμβάνοντας και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία.
2.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή
της προσβαλλόμενης απόφασης, εάν ο φορέας παραγωγής το ζητεί
ρητά και αιτιολογημένα.
3.
Το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει την απόφαση και κοινοποιεί
εγγράφως την αιτιολογημένη απόφασή του στον 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.
ΤΜΗΜΑ VI

Αναστολή της δραστηριότητας παραγωγής
τραπεζογραμματίων ευρώ
1.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση εμπίπτουσα στο άρθρο 13
παράγραφος 2, η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου μπορεί να
συστήσει στην ΕΚΤ να αναστείλει με άμεσο αποτέλεσμα την οικεία
δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ έως ότου απο
κατασταθεί η συμμόρφωση. Οι φορείς παραγωγής παρέχουν στην
ομάδα (προκαταρκτικού ελέγχου) πληροφορίες σχετικά με άλλους
φορείς παραγωγής τους οποίους ενδέχεται να επηρεάσει η αναστολή
λόγω της ιδιότητάς τους ως πελατών ή προμηθευτών.
2.
Το συντομότερο δυνατό κατόπιν της έναρξης ισχύος της ανα
στολής βάσει της παραγράφου 1, η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγ
χου αξιολογεί, στο πλαίσιο ελέγχου παρακολούθησης, εάν έχει
αποκατασταθεί η συμμόρφωση. Εάν η ομάδα (προκαταρκτικού)
ελέγχου ποιότητας αποφασίσει ότι η συμμόρφωση έχει αποκατα
σταθεί, η ΕΚΤ αίρει την αναστολή. Εάν ο φορέας παραγωγής δεν
αποκαταστήσει τη συμμόρφωση, η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει
του άρθρου 17.
Άρθρο 17
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Άρθρο 19
Μητρώο πιστοποίησης ποιότητας της ΕΚΤ
1.

Η ΕΚΤ τηρεί μητρώο πιστοποιήσεων ποιότητας, όπου:

α) περιλαμβάνεται κατάλογος των φορέων παραγωγής οι οποίοι
έχουν λάβει πλήρη ή προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας και
των οικείων μονάδων παραγωγής·
β) αναφέρεται σε σχέση με κάθε μονάδα παραγωγής η δραστηριό
τητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ για την οποία χορη
γήθηκε πιστοποίηση ποιότητας·
γ) καταχωρίζεται η λήξη της ισχύος κάθε πιστοποίησης ποιότητας.
2.
Όταν η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 16, κατα
χωρίζει τη διάρκεια ισχύος της ανάκλησης.

Ανάκληση της πιστοποίησης ποιότητας

3.
Όταν η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 17, δια
γράφει από το μητρώο την επωνυμία του φορέα παραγωγής.

1.
Η ΕΚΤ ανακαλεί την πιστοποίηση ποιότητας φορέα παραγω
γής, εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να επανορθώσει μη συμμόρ
φωση εμπίπτουσα στο άρθρο 13 παράγραφος 2.

4.
Η ΕΚΤ θέτει στη διάθεση των ΕθνΚΤ και των πιστοποιημένων
φορέων παραγωγής κατάλογο του συνόλου των φορέων παραγωγής
του μητρώου και τυχόν ενημερώσεις του.

2.
Στην απόφαση περί ανάκλησης, η ΕΚΤ καθορίζει την ημερο
μηνία από την οποία ο φορέας παραγωγής μπορεί να υποβάλει νέο
αίτημα για τη χορήγηση πιστοποίησης ποιότητας.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος

Άρθρο 18

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής της στην Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία ελέγχου
1.
Εφόσον η ΕΚΤ λάβει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφά
σεις:
α) απόρριψη αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας παροχής πλή
ρους ή προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας·
β) άρνηση παροχής πλήρους ή προσωρινής πιστοποίησης ποι
ότητας·

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2011.

Φρανκφούρτη, 25 Νοεμβρίου 2010.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET

