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COVID-19: Πολιτική συμφωνία ΕΜΑ σχετικά με το ψηφιακό
πιστοποιητικό COVID της ΕΕ για τη διευκόλυνση της
ελεύθερης κυκλοφορίας
Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) του Συμβουλίου τάχθηκε σήμερα ομόφωνα υπέρ της πολιτικής συμφωνίας που
επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Μαΐου σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ.
Το πιστοποιητικό αυτό θα διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19,
αποδεικνύοντας ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, έχει αρνητικό τεστ ή έχει αναρρώσει από τη νόσο. Το
πιστοποιητικό, το οποίο θα τεθεί σε χρήση έως την 1η Ιουλίου, θα διατίθεται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, θα περιέχει κωδικό QR
και θα εκδίδεται δωρεάν. Δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας και δεν είναι
ταξιδιωτικό έγγραφο.

"

Το πιστοποιητικό αποτελεί σημαντικό βήμα για μια πιο κανονική, πιο ελεύθερη και πιο ασφαλή ζωή κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των Ευρωπαίων, αρχής γενομένης
από φέτος το καλοκαίρι. Αποδεικνύει δε για ακόμη μία φορά ότι η ΕΕ υλοποιεί επιτυχώς τις δεσμεύσεις της.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση όσον αφορά την επιδημιολογική κατάσταση,
προκειμένου να διασφαλιστούν οι ασφαλείς μετακινήσεις εντός της ΕΕ και να μπορέσουν ταυτόχρονα να
ανακάμψουν σταδιακά οι κοινωνίες και οι οικονομίες μας.

António Costa, Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας

Οικονομικά προσιτά και προσβάσιμα τεστ
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διασφαλίσουν οικονομικά προσιτά και ευρέως διαθέσιμα τεστ.
100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αγορά τεστ στο πλαίσιο του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης.
Πρόσθετη χρηματοδότηση άνω των 100 εκατ. ευρώ ενδέχεται να κινητοποιηθεί, με την επιφύλαξη της έγκρισης από τις
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές.

Ταξιδιωτικοί περιορισμοί
Εναπόκειται στις εθνικές κυβερνήσεις να αποφασίσουν εάν οι ταξιδιώτες με πιστοποιητικό πρέπει να τίθενται σε καραντίνα ή
να υποβάλλονται σε τεστ.
Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως τεστ ή καραντίνα, εκτός εάν
είναι αναλογικοί και αναγκαίοι για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.
Εάν αποφασίσουν να θεσπίσουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώσουν τα άλλα κράτη μέλη
και την Επιτροπή, ει δυνατόν 48 ώρες νωρίτερα.
Πρέπει να διευκρινίζουν τους λόγους αυτών των περιορισμών, το πεδίο εφαρμογής τους, την ημερομηνία έναρξης και τη
διάρκειά τους.
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται 24 ώρες πριν από την έναρξη ισχύος των μέτρων.

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής
Για περίοδο έξι εβδομάδων, οι πολίτες των οποίων τα πιστοποιητικά εκδόθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου θα μπορούν να
ταξιδεύουν εντός της ΕΕ χρησιμοποιώντας τα εν λόγω πιστοποιητικά.
Εάν ένα κράτος μέλος δεν είναι έτοιμο να εκδώσει πιστοποιητικά με τη νέα μορφή έως την 1η Ιουλίου, θα έχει στη διάθεσή
του έξι εβδομάδες από την ημερομηνία αυτή για να εισαγάγει τη νέα μορφή ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Τα
εθνικά πιστοποιητικά σε άλλες μορφές θα γίνονται αποδεκτά κατά τη διάρκεια της περιόδου σταδιακής εφαρμογής.

Είδη εμβολίου
Όταν ένα άτομο διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού για ένα από τα εμβόλια που έχει εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων (EMA), τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να το αποδέχονται με σκοπό τη διευκόλυνση της ελεύθερης

κυκλοφορίας. Η προτεινόμενη νομοθεσία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποδέχονται πιστοποιητικά
εμβολιασμού που εκδίδονται για εμβόλια, τα οποία έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο ή έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
καταχώρισης έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Είδη τεστ
Μόνο τα τεστ PCR και τα γρήγορα τεστ αντιγόνων θα γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη αρνητικού τεστ.
Μόνο τα τεστ PCR θα γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ανάρρωσης. Τα γρήγορα τεστ αντιγόνων, τα ορολογικά τεστ ή άλλες
επικυρωμένες μέθοδοι ενδέχεται να γίνουν αποδεκτά σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν προκύψουν επιστημονικά στοιχεία.

Προστασία δεδομένων
Δεν θα υπάρχει κεντρική βάση δεδομένων της ΕΕ.
Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν αξιόπιστες διασφαλίσεις σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των
δεδομένων.

Ιστορικό
Το νομικό πλαίσιο για το πιστοποιητικό συνίσταται σε δύο νομοθετικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 17 Μαρτίου.
Η πρώτη πρόταση αφορά τους πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους και η δεύτερη τους υπηκόους τρίτων χωρών που
διαμένουν ή κατοικούν νομίμως στον χώρο Σένγκεν.
Με βάση τις προτάσεις αυτές, το πιστοποιητικό θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το πιστοποιητικό θα είναι επίσης ανοικτό σε πρωτοβουλίες που
αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του θέση στις 14 Απριλίου, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη θέση του
στις 29 Απριλίου. Ύστερα από τέσσερις τριμερείς διαλόγους και αρκετές συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα, η διοργανική πολιτική
συμφωνία επιτεύχθηκε στις 20 Μαΐου.

Επόμενα βήματα
Το Συμβούλιο θα αποστείλει επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ανακοινώσει επισήμως ότι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των
κρατών μελών ενέκριναν την πολιτική συμφωνία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται, στη συνέχεια, να προβεί σε ψηφοφορία για τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση κατά τη
σύνοδο ολομέλειάς του στις 7-10 Ιουνίου. Ακολούθως, το Συμβούλιο θα εκδώσει επισήμως τους κανονισμούς που θα πρέπει να
υπογραφούν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις υπογραφούν οι νομοθετικές πράξεις, οι κανονισμοί
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου.
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