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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/212
af 11. februar 2015
om fastlæggelse af regler for anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 223/2014 for så vidt angår de tekniske specifikationer for systemet til registrering og lagring af
data om hver enkelt operation, der er nødvendige i forbindelse med overvågning, evaluering,
finansiel forvaltning, verificering og revision, herunder data om individuelle deltagere i
operationer, der medfinansieres af OP II
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 af 11. marts 2014 om Den
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (1), særlig artikel 32, stk. 8, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 463/2014 (2) fastsættes bestemmelser, der er nødvendige
for udarbejdelsen af programmerne. For at sikre gennemførelsen af de programmer, der finansieres af Den
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, er det nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser
for anvendelsen af forordning (EU) nr. 223/2014.

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 32, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 223/2014 er det nødvendigt at
fastsætte tekniske specifikationer for systemet til registrering og lagring i elektronisk form af data om hver enkelt
operation, der er nødvendige i forbindelse med overvågning, evaluering, finansiel forvaltning, verificering og
revision.

(3)

De detaljerede tekniske specifikationer for systemet til registrering og lagring af data bør være tilstrækkeligt
dokumenteret til at sikre et revisionsspor i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.

(4)

Systemet til registrering og lagring af data bør også omfatte passende søgeværktøjer og rapporteringsfunktioner,
således at man let kan hente og samle de deri opbevarede oplysninger med henblik på overvågning, evaluering,
finansiel forvaltning, verificering og revision.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Den Europæiske Fond
for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Generelle bestemmelser
Systemet til registrering og lagring af data om operationer, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra d), i forordning
(EU) nr. 223/2014, skal være i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der er fastsat i artikel 2-5.
(1) EUT L 72 af 12.3.2014, s. 1.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 463/2014 af 5. maj 2014 om vilkår og betingelser for det elektroniske system til
udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 om Den
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 134, 7.5.2014, s. 32).
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Artikel 2
Beskyttelse og opbevaring af data og dokumenter og deres integritet
1.
Adgangen til systemet baseres på foruddefinerede rettigheder for forskellige typer brugere og fjernes, hvis den ikke
længere er nødvendig.
2.

Systemet opbevarer enhver registrering, ændring og sletning af dokumenter og oplysninger.

3.
Systemet må ikke tillade ændring af indholdet af dokumenter med en elektronisk signatur. Der vil blive sat et
tidsstempel, der ikke kan ændres, som er knyttet til dokumentet, og som attesterer indleveringen af dokumentet med
elektronisk signatur. Sletning af sådanne dokumenter vil blive registreret i henhold til stk. 2.
4.
Dataene skal være genstand for regelmæssig backup. Backupfilen med kopi af hele indholdet af den elektroniske fil
skal være klar til brug i nødstilfælde.
5.
Faciliteten for elektronisk lagring skal være beskyttet mod enhver risiko for tab eller ændring af dennes integritet.
En sådan beskyttelse skal omfatte fysisk beskyttelse mod ukorrekt temperatur og luftfugtighed, systemer til sporing af
brand og tyveri, passende beskyttelsessystemer mod virusangreb, hackere og anden uvedkommende adgang.
6.
Systemet sørger for dataflytning og ajourføring af format og IT-miljø med intervaller, der er tilstrækkelige til at
sikre læsbarheden af og adgangen til dokumenter og data indtil udgangen af den periode, der er nævnt i artikel 51,
stk. 1, i forordning (EU) nr. 223/2014.

Artikel 3
Søge- og rapporteringsfunktioner
Systemet skal omfatte:
a) passende søgeredskaber, der sikrer, at det er let at genfinde dokumenter, data og metadata
b) en rapporteringsfunktion, der gør det muligt at generere rapporter på grundlag af foruddefinerede kriterier, især for
de data, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 532/2014 (1)
c) en mulighed for at gemme, eksportere eller udskrive de rapporter, der er nævnt i litra b), eller et link til en ekstern
facilitet, der giver denne mulighed.
Artikel 4
Dokumentation for systemet
Forvaltningsmyndigheden giver detaljeret og opdateret funktionel og teknisk dokumentation vedrørende systemets drift
og karakteristika, der på anmodning er tilgængelig for relevante enheder med ansvar for forvaltningen af programmet,
og for Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret.
Den dokumentation, der er omhandlet i stk. 1, udgør dokumentation for gennemførelsen af forordning (EU)
nr. 223/2014 i den pågældende medlemsstat.

Artikel 5
Sikkerhed ved informationsudveksling
Det anvendte system skal være beskyttet af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til klassificering af
dokumenter og beskyttelse af informationssystemer og personoplysninger. Disse foranstaltninger skal være i overens
stemmelse med internationale standarder og nationale retsforskrifter.
De sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, skal beskytte netværk og transmissionsfaciliteter i de tilfælde,
hvor det anvendte system indgår i et samspil med andre moduler og systemer.
(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 532/2014 af 13. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 223/2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (EUT L 148, 20.5.2014, s. 54).
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Artikel 6
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

