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VI. ERANSKINA – DATUEN TRATAMENDURAKO ETA LAGAPENERAKO 
ADIERAZPENA, SUSPERTZE-, ERALDATZE- ETA ERRESILIENTZIA-PLANEKO 

JARDUKETAK BETETZEARI DAGOKIONEZ 

(IRAILAREN 29KO HFP/1030 AGINDUAREN IV.B ERANSKINA) 

_______________________________________ jaunak/andreak (NAN zk.: 
_______________________), ___________________________________ erakundeko 
kontseilari delegatu/gerente gisa (IFZ-zk.: _____________________ eta egoitza- 

fiskala:_________________________________________), zeina C24.I2.P4 proiektuan 
definitutako helburuak lortzeko PRTRtik eratorritako baliabideen bidez finantzatutako 
laguntzen onuraduna den, adierazten du ezagutzen duela araudi aplikagarria, bereziki 
Suspertze eta Erresilientzia mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. 
artikuluaren apartatu hauek: 

1. 2. apartatuko d) letra: «Suspertze eta Erresilientzia Planaren esparruan inbertsio-
proiektuak eta erreformak egitera bideratutako neurriei dagozkien funtsen erabilera 
kontrolatu eta auditoretza egiteko, bilaketak egitea ahalbidetzen duen euskarri 
elektroniko batean eta datu-base bakarrean biltzea datu-kategoria harmonizatu hauek: 

i. Funtsen azken hartzailearen izena; 

ii. Kontratistaren eta azpikontratistaren izena, funtsen azken hartzailea botere 
esleitzailea denean, bat etorriz kontratazio publikoaren alorreko Batasuneko edo 
nazioko zuzenbidearekin; 

iii. Funtsen hartzailearen edo kontratistaren benetako titularren izen-abizenak eta 
jaiotza-datak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) 
Zuzentarauaren (26) 3. artikuluko 6. puntuan zehaztutakoaren arabera; 

iv. suspertze- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta inbertsio-proiektuak 
gauzatzeko neurrien zerrenda, neurri horien finantzaketa publikoaren zenbateko osoa 
zehaztuta eta hala Mekanismoaren esparruan, nola Batasuneko beste funts batzuen 
esparruan ordaindutako funtsen zenbatekoa ere adierazita». 

2. 3. apartatua: «Artikulu honetako 2. apartatuko d) letran aipatutako datu pertsonalak 
estatu kideek eta Batzordeak bakarrik tratatuko dituzte, 15. artikuluko 2. apartatuan eta 
23. artikuluko 1. apartatuan aipatutako akordioak aplikatzearekin zerikusia duten funtsen 
erabilerarekin lotutako kontrol-prozeduren eta aurrekontu-kudeaketaren onarpenari 
buruzko auditoretzaren ondorioetarako eta iraupenerako. Batzordearen kudeaketa 
onartzeko prozeduraren esparruan, EBFTren 319. artikuluari jarraikiz, Mekanismoak 
txostenak aurkeztu beharko ditu Finantza Erregelamenduaren 247. artikuluan aipatutako 
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finantza-informazioaren eta kontu-emate bateratuaren esparruan, eta, zehazki, 
kudeaketaren eta errendimenduaren urteko txostenean bereizita». 

Azaldutako esparru juridikoari jarraikiz, datuak lagatzeko eta tratatzeko irispidea duela 
adierazten du, aipatutako artikuluetan berariaz zerrendatutako helburuetarako. 

_____________________________(e)n, sinadura elektronikoaren egunean, 
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