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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.

Γενικό πλαίσιο

Το άρθρο 33 της οδηγίας για τη διαφάνεια (οδηγία 2004/109/ΕΚ) απαιτούσε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας1.
Σύµφωνα µε τη σχετική έκθεση που δηµοσιεύτηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε αυτό το
άρθρο, η πλειονότητα των ενδιαφερόµενων φορέων κρίνει ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας περί
διαφάνειας είναι χρήσιµες για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς.
Ωστόσο, παρά τα επιτεύγµατα αυτά, η ανασκόπηση της λειτουργίας της οδηγίας για τη
διαφάνεια κατέδειξε ότι υπάρχουν τοµείς όπου το καθεστώς που δηµιούργησε η οδηγία θα
µπορούσε να βελτιωθεί. Συνεπώς, κρίνεται επιθυµητή η θέσπιση πρόβλεψης για την
απλούστευση ορισµένων υποχρεώσεων των εκδοτών, προκειµένου να γίνουν ελκυστικότερες
οι ρυθµιζόµενες αγορές για µικρούς και µεσαίους εκδότες που αντλούν κεφάλαια στην
Ευρώπη. Επιπλέον, θα πρέπει να αυξηθεί η νοµική σαφήνεια και η αποτελεσµατικότητα του
υπάρχοντος καθεστώτος διαφάνειας, ιδίως αναφορικά µε τη γνωστοποίηση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των εταιρειών.
Η παρούσα πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τη διαφάνεια συνάδει µε τον στόχο της
διατήρησης και, όπου απαιτείται, της βελτίωσης του επιπέδου προστασίας των επενδυτών
που προβλέπεται στην οδηγία, καθώς και της διασφάλισης της επάρκειας και της
χρησιµότητας των γνωστοποιούµενων πληροφοριών για επενδυτικούς σκοπούς, µε αποδεκτό
κόστος.
1.2.

Υφιστάµενες κοινοτικές διατάξεις στον εν λόγω τοµέα

Στόχος της οδηγίας για τη διαφάνεια είναι να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης
µεταξύ των επενδυτών, µέσω ισοδύναµης διαφάνειας για τους εκδότες κινητών αξιών και
τους επενδυτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος, η οδηγία για τη διαφάνεια απαιτεί από τους εκδότες κινητών αξιών οι οποίες γίνονται
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενες αγορές να δηµοσιεύουν περιοδική
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε τις επιδόσεις του εκδότη κατά το οικονοµικό
έτος, καθώς και διαρκή πληροφόρηση σχετικά µε σηµαντικές κατοχές δικαιωµάτων ψήφου.
Επίσης, η οδηγία θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες
και για την αποθήκευσή τους. Η οδηγία για τη διαφάνεια συµπληρώθηκε µε την οδηγία
2007/14/ΕΚ της Επιτροπής2, η οποία περιλαµβάνει µέτρα εφαρµογής, και µε τη σύσταση της
Επιτροπής σχετικά µε την αποθήκευση ρυθµιζόµενων πληροφοριών3. Η οδηγία για τη
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COM(2010) 243 τελικό, της 27ης Μαΐου 2010. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από ένα λεπτοµερέστερο
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2010)61).
Οδηγία της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2007, σχετικά µε τον καθορισµό αναλυτικών κανόνων για την
εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων
διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ. 27.
Σύσταση της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά µε το ηλεκτρονικό δίκτυο των επίσηµα
καθορισµένων µηχανισµών κεντρικής αποθήκευσης των ρυθµιζόµενων πληροφοριών που αναφέρονται
στην οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 267 της
12.10.2007, σ. 16.
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διαφάνεια τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε τις οδηγίες 2008/22/ΕΚ4 και 2010/78/ΕΕ5 όσον
αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή και τα σχέδια τεχνικών
προτύπων που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και µε την
οδηγία 2010/73/ΕΕ6 για την ευθυγράµµιση ορισµένων διατάξεων της οδηγίας για τη
διαφάνεια µε την τροποποιηµένη οδηγία για το ενηµερωτικό δελτίο7.
Οι υποχρεώσεις της οδηγίας για τη διαφάνεια συνδέονται στενά µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται σε άλλα κείµενα της ΕΕ, είτε στον τοµέα της εταιρικής διακυβέρνησης ή του
εταιρικού δικαίου είτε στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή των κινητών αξιών.
Συγκεκριµένα, η οδηγία για το ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνει απαιτήσεις περί
γνωστοποίησης που συνδέονται πολύ στενά µε τον βασικό πυρήνα των υποχρεώσεων της
οδηγίας για τη διαφάνεια. Η οδηγία για το ενηµερωτικό δελτίο απαιτεί από τις εταιρείες που
προσφέρουν µετοχές στο κοινό εντός της ΕΕ να εκδίδουν ενηµερωτικό δελτίο το οποίο να
συνάδει µε τους λεπτοµερείς κανόνες που ορίζονται στην οδηγία. Επιτρέπει επίσης στις
εταιρείες να εκδίδουν ενηµερωτικό δελτίο σε µία χώρα της ΕΕ το οποίο να καλύπτει
µεταγενέστερες προσφορές κινητών αξιών στο κοινό ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε
ολόκληρη την Ευρώπη, µε ελάχιστες υποχρεώσεις µετάφρασης.
Επιπλέον, η οδηγία για τη διαφάνεια αποτελεί το µέσο εφαρµογής των υποχρεώσεων
γνωστοποίησης που ορίζονται σε άλλες οδηγίες, όπως η οδηγία για την κατάχρηση αγοράς8, η
οποία απαγορεύει την καταχρηστική συµπεριφορά σε ρυθµιζόµενες αγορές (π.χ. πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς)
και απαιτεί από τους εκδότες να γνωστοποιούν τις εµπιστευτικές πληροφορίες.
1.3.

Συνοχή µε άλλες πολιτικές

Η βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος για µικρούς και µεσαίους εκδότες και της
πρόσβασής τους σε κεφάλαια συγκαταλέγονται στις βασικότερες πολιτικές προτεραιότητες
της Επιτροπής. Σχετικά µε αυτό, στην ανακοίνωση µε τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία
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Οδηγία 2008/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για
την εναρµόνιση των προϋποθέσεων της διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, όσον
αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ 6, σ. 50.
Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010,
για τροποποίηση των οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ,
2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις
εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) και της
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 331 της
15.12.2010, σ. 120.
Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, για
τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται
κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και
2004/109/ΕΚ για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση
σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά, ΕΕ L 327, σ. 1.
Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003,
σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών
αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, ΕΕ L
345 της 31.12.2003, σ. 64.
Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για
τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της
αγοράς, ΕΕ L 12 της 12ης Απριλίου 2003, σ. 16.
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αγορά», του Απριλίου του 20119, η Επιτροπή δήλωσε ότι η οδηγία για τη διαφάνεια θα πρέπει
να τροποποιηθεί «ώστε να καταστούν πιο αναλογικές οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις
εισηγµένες ΜΜΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών». Η
παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας για τη διαφάνεια προκειµένου
να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
Επιπρόσθετα, η επανεξέταση της οδηγίας για τη διαφάνεια έχει σκοπό να διασφαλίσει τη
διαφάνεια µεγάλων οικονοµικών εξαγορών εταιρειών, την εµπιστοσύνη των επενδυτών,
καθώς και µεγαλύτερη έµφαση στα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα, συµβάλλοντας έτσι στον
γενικό στόχο της Επιτροπής, που είναι η ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Συν
τοις άλλοις, η βελτίωση της πρόσβασης σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες στο επίπεδο της
Ένωσης αποσκοπεί στην αύξηση της λειτουργικής ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αγορών
κινητών αξιών και στη διασφάλιση καλύτερης διασυνοριακής αναγνωρισιµότητας των
µικρών και µεσαίων εισηγµένων εταιρειών.
Αναφορικά µε το γενικό ζήτηµα της εφαρµογής, η οδηγία για τη διαφάνεια αναθεωρείται
επίσης προκειµένου να δοθεί συνέχεια στα συµπεράσµατα της ανακοίνωσης της Επιτροπής
για την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών10. Σε αυτή την ανακοίνωση, η Επιτροπή προέβλεψε νοµοθετική δράση της ΕΕ για
τον καθορισµό ελάχιστων κοινών προτύπων όσον αφορά ορισµένα βασικά ζητήµατα σχετικά
µε τα καθεστώτα επιβολής κυρώσεων, µε σκοπό την προσαρµογή τους στις ιδιαιτερότητες
των διαφόρων τοµέων. Προκειµένου να διασφαλιστεί επαρκής αποτελεσµατικότητα,
αναλογικότητα και αποτρεπτικότητα των κυρώσεων για παραβιάσεις των απαιτήσεων περί
διαφάνειας, η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση και την προσέγγιση των νοµικών πλαισίων
των κρατών µελών σχετικά µε διοικητικές κυρώσεις και µέτρα, µέσω της πρόβλεψης
επαρκώς αποτρεπτικών διοικητικών κυρώσεων οι οποίες εφαρµόζονται σε παραβιάσεις των
βασικών απαιτήσεων της οδηγίας για τη διαφάνεια, καθώς και ενός κατάλληλου προσωπικού
πεδίου εφαρµογής των διοικητικών κυρώσεων και δηµοσίευσης των κυρώσεων. Η παρούσα
πρόταση δεν καλύπτει το θέµα των ποινικών κυρώσεων.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

2.1.

∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Η πρόταση συντάχθηκε µε βάση την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις αρχές
βελτίωσης της νοµοθεσίας. Η πρωτοβουλία και η εκτίµηση αντικτύπου αποτελούν το
αποτέλεσµα εκτενούς διαλόγου και διαβούλευσης µε όλους τους βασικούς ενδιαφερόµενους
φορείς, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, των
παραγόντων της αγοράς (εκδοτών, διαµεσολαβητών και επενδυτών) και των καταναλωτών.
Στηρίζεται στις παρατηρήσεις και στην ανάλυση που περιλαµβάνονται στην προαναφερθείσα
έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη λειτουργία της οδηγίας για τη διαφάνεια και στο
λεπτοµερέστερο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, που τη συνόδευε.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά –
∆ώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης – Μαζί για µια νέα
ανάπτυξη»: COM(2011) 206 τελικό.
Ανακοίνωση της 9ης ∆εκεµβρίου 2010, «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών», COM(2010) 716 τελικό.
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Αξιοποιεί τις διαπιστώσεις µιας εξωτερικής µελέτης11 που διεξήχθη το 2009 για λογαριασµό
της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή επιλεγµένων υποχρεώσεων αυτής της οδηγίας, και
περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από παράγοντες της αγοράς µέσω έρευνας.
Η έκθεση της Επιτροπής βασίζεται επίσης σε εκθέσεις που έχει δηµοσιεύσει η Επιτροπή
Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΡΑΑΚΑ) (νυν ΕΑΚΑΑ)12 και η Οµάδα
εµπειρογνωµόνων των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών (ESME)13 στον τοµέα αυτόν. Οι
εκθέσεις της ΕΡΑΑΚΑ (ΕΑΚΑΑ) και της ESME αποδείχθηκαν ιδιαίτερα πολύτιµες για τον
εντοπισµό τοµέων της οδηγίας για τη διαφάνεια που περιέχουν ασαφείς διατάξεις και/ή που
θα µπορούσαν να βελτιωθούν.
Ελήφθησαν επίσης υπόψη τα σχόλια που υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενοι φορείς που
συµµετείχαν στη δηµόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, οι
υπηρεσίες της Επιτροπής διοργάνωσαν, στις 11 Ιουνίου 2010, δηµόσια διάσκεψη µε τη
συµµετοχή αρκετών ενδιαφερόµενων φορέων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην
ελκυστικότητα των ρυθµιζόµενων αγορών για τους µικρούς και µεσαίους εκδότες και στην
πιθανή βελτίωση των υποχρεώσεων περί διαφάνειας όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εταιρειών.
2.2.

Εκτίµηση αντικτύπου

Σύµφωνα µε την πολιτική της για τη «βελτίωση της νοµοθεσίας», η Επιτροπή
πραγµατοποίησε εκτίµηση αντικτύπου των εναλλακτικών λύσεων πολιτικής. Ακολουθεί
παρουσίαση των βέλτιστων επιλογών πολιτικής που επελέγησαν για τα εξής ζητήµατα:
- αύξηση της ευελιξίας αναφορικά µε τη συχνότητα και τον χρόνο δηµοσίευσης της
περιοδικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, ιδίως για τους µικρούς και µεσαίους
εκδότες:
Κατάργηση της υποχρέωσης παρουσίασης τριµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων για όλες τις
εισηγµένες εταιρείες – Η καθιέρωση διαφορετικών καθεστώτων γνωστοποίησης για εταιρείες
εισηγµένες σε ρυθµιζόµενες αγορές ανάλογα µε το µέγεθός τους κρίθηκε ανεπιθύµητη,
εφόσον ένα τέτοιο καθεστώς θα εισήγαγε διπλά πρότυπα για το ίδιο τµήµα της αγοράς και, ως
εκ τούτου, θα δηµιουργούσε σύγχυση στους επενδυτές. Η προτιµώµενη επιλογή πολιτικής
µειώνει τα κόστη συµµόρφωσης για όλες τις εταιρείες που είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενες
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Mazars (2009), Transparency Directive Assessment Report, εξωτερική µελέτη που διενεργήθηκε για
λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η ΕΡΑΑΚΑ ήταν ανεξάρτητη συµβουλευτική οµάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που απαρτιζόταν από
τις εθνικές αρχές εποπτείας των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ. Βλ. απόφαση 2009/77/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής
ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών. ΕΕ L25 της 23.10.2009, σ. 18. Ο ρόλος της ΕΡΑΑΚΑ
ήταν να βελτιώνει τον συντονισµό µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, να δρα
ως συµβουλευτική οµάδα για να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διασφαλίζει πιο συνεπή
και έγκαιρη καθηµερινή εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στα κράτη µέλη. Αντικαταστάθηκε από
την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών: ΕΑΚΑΑ από την 1η Ιανουαρίου 2011: βλ.
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Νοεµβρίου 2010: ΕΕ L 331/84 της 15ης ∆εκεµβρίου 2010.
Η Οµάδα εµπειρογνωµόνων των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών (ESME) ήταν µια συµβουλευτική
οµάδα της Επιτροπής, η οποία απαρτιζόταν από παράγοντες και εµπειρογνώµονες των αγορών κινητών
αξιών. Συστάθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2006 και λειτούργησε µε βάση την απόφαση
2006/288/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για τη σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων των
ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών, µε σκοπό την παροχή νοµικών και οικονοµικών συµβουλών
σχετικά µε την εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών περί κινητών αξιών (ΕΕ L 106 της 19.4.2006, σ. 14–
17).
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αγορές, αλλά αναµένεται να ωφελήσει ιδίως τις µικρότερες εταιρείες, µειώνοντας αισθητά
τον διοικητικό φόρτο που σχετίζεται µε τη δηµοσίευση και σύνταξη τριµηνιαίας
πληροφόρησης. Αυτή η επιλογή δίνει στους µικρούς και µεσαίους εκδότες τη δυνατότητα να
επαναπροσανατολίζουν τους πόρους τους προκειµένου να δηµοσιεύουν εκείνες τις
πληροφορίες που εξυπηρετούν καλύτερα τους επενδυτές τους. Αυτή η επιλογή αναµένεται να
µειώσει τη βραχυπρόθεσµη πίεση στους εκδότες και να αποτελέσει κίνητρο για τους
επενδυτές να ακολουθούν πιο µακροπρόθεσµη οπτική. ∆εν αναµένεται να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην προστασία των επενδυτών. Η προστασία των επενδυτών είναι ήδη επαρκώς
εγγυηµένη µέσω της υποχρεωτικής γνωστοποίησης των εξαµηνιαίων και των ετήσιων
οικονοµικών αποτελεσµάτων, καθώς και µέσω των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται βάσει
των οδηγιών για την κατάχρηση αγοράς και το ενηµερωτικό δελτίο. Συνεπώς, οι επενδυτές
πρόκειται να ενηµερώνονται δεόντως για σηµαντικά συµβάντα και γεγονότα που θα
µπορούσαν ενδεχοµένως να επηρεάσουν την τιµή των υποκείµενων κινητών αξιών,
ανεξάρτητα από τη γνωστοποίηση τριµηνιαίων πληροφοριών που απαιτείται σήµερα βάσει
της οδηγίας για τη διαφάνεια.
- απλούστευση των αφηγηµατικών τµηµάτων των οικονοµικών εκθέσεων για µικρούς
και µεσαίους εκδότες:
Απαιτείται από την ΕΑΚΑΑ να συντάσσει µη δεσµευτικές οδηγίες (υποδείγµατα) για το
αφηγηµατικό περιεχόµενο των οικονοµικών εκθέσεων για όλες τις εισηγµένες εταιρείες – Αυτή
η επιλογή µειώνει τα κόστη και βελτιώνει τη δυνατότητα σύγκρισης των πληροφοριών για
τους επενδυτές. Επίσης αυξάνει τη διασυνοριακή αναγνωρισιµότητα των µικρών και µεσαίων
εκδοτών.
- εξάλειψη των κενών στις προϋποθέσεις κοινοποίησης αναφορικά µε σηµαντικές
κατοχές δικαιωµάτων ψήφου:
∆ιευρύνεται το καθεστώς γνωστοποίησης για να καλύψει όλα τα µέσα που έχουν παρόµοια
χρηµατοοικονοµική επίδραση µε την κατοχή µετοχών και τα δικαιώµατα απόκτησης µετοχών –
Αυτή η επιλογή συµπεριλαµβάνει παράγωγα διακανονιζόµενα σε µετρητά14, καθώς και
οποιαδήποτε παρόµοια µελλοντικά χρηµατοπιστωτικά µέσα και κλείνει το κενό στο υπάρχον
καθεστώς γνωστοποίησης. Αυτό έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στην προστασία των
επενδυτών και στην εµπιστοσύνη των αγορών, εφόσον αποτρέπει την απόκρυψη της
απόκτησης µετοχών σε εισηγµένες εταιρείες.
- εξάλειψη των αποκλίσεων στις προϋποθέσεις κοινοποίησης αναφορικά µε σηµαντικές
συµµετοχές:
Εναρµόνιση του καθεστώτος γνωστοποίησης σηµαντικών κατοχών δικαιωµάτων ψήφου, µε τη
θέσπιση απαίτησης για άθροιση των κατοχών µετοχών και των κατοχών χρηµατοπιστωτικών
µέσων που παρέχουν πρόσβαση σε µετοχές (περιλαµβανοµένων και παραγώγων
διακανονιζόµενων σε µετρητά) – Αυτή η επιλογή δηµιουργεί µια ενιαία προσέγγιση, µειώνει
την έλλειψη ασφάλειας δικαίου, βελτιώνει τη διαφάνεια, απλουστεύει τις διασυνοριακές
επενδύσεις και µειώνει τα κόστη τους.
Επιπλέον, εξετάστηκαν τεχνικές προσαρµογές και διευκρινίσεις µε σκοπό τη δηµιουργία
καλύτερου πλαισίου εφαρµογής της οδηγίας.
14
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Ο όρος «µετοχικά παράγωγα διακανονιζόµενα σε µετρητά» αναφέρεται σε συναλλαγές συνδεόµενες µε
µετοχές που διακανονίζονται αποκλειστικά και µόνο µε την καταβολή µετρητών, χωρίς τη φυσική
παράδοση των υποκείµενων µετοχών.
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Η πλήρης εκτίµηση αντικτύπου είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση: […]
2.3.

Νοµική βάση

Η ΕΕ έχει το δικαίωµα να αναλάβει δράση σε αυτόν τον τοµέα σύµφωνα µε τα άρθρα 50 και
114 της ΣΛΕΕ.
Στις 23 Σεπτεµβρίου του 2009, η Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις κανονισµών για τη σύσταση
των αρχών ΕΑΤ, ΕΑΑΕΣ και ΕΑΚΑΑ. Ως προς αυτό το σηµείο, η Επιτροπή επιθυµεί να
υπενθυµίσει τις δηλώσεις στις οποίες προέβη σχετικά µε τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ,
κατά την έκδοση των κανονισµών για τη σύσταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών,
σύµφωνα µε τις οποίες: «Όσον αφορά τη διαδικασία για την έγκριση ρυθµιστικών προτύπων,
η Επιτροπή υπογραµµίζει τον µοναδικό χαρακτήρα του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, που απορρέει από τον µηχανισµό Lamfalussy και αναγνωρίζεται ρητά στη
∆ήλωση 39 που προσαρτήθηκε στη ΣΛΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει σοβαρές αµφιβολίες αν
οι περιορισµοί του ρόλου της κατά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και
εκτελεστικών µέτρων είναι σύµφωνοι µε τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ.».
2.4.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Τα προβλήµατα που εντοπίζονται αναφορικά µε τους µικρούς και µεσαίους εκδότες
απορρέουν από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νοµοθεσία και
µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µέσω αλλαγών στη νοµοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Επιπρόσθετα, µόνο αν θεσπιστεί µια νοµικά δεσµευτική πράξη σε επίπεδο ΕΕ θα
διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη µέλη θα εφαρµόσουν το ίδιο ρυθµιστικό πλαίσιο µε βάση τις
ίδιες αρχές, τερµατίζοντας έτσι τη σηµερινή αποσπασµατική ρυθµιστική απόκριση
αναφορικά µε την κοινοποίηση σηµαντικών συµµετοχών.
Υπάρχει ο κίνδυνος οι κυρώσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις και που είναι υπερβολικά
αδύναµες να αποδειχθούν ανεπαρκείς για την αποτελεσµατική αποτροπή παραβιάσεων της
οδηγίας για τη διαφάνεια, τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εποπτείας και την ανάπτυξη
ισότιµων όρων ανταγωνισµού. Εάν αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ, τότε είναι δυνατόν να
αποφευχθούν οι αποκλίσεις και οι αδυναµίες στο νοµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο οι εθνικές
αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις και να διενεργούν έρευνες, συµβάλλοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη των δυνατοτήτων ρυθµιστικού αρµπιτράζ.
2.5.

Επιλογή νοµικών µέσων

Φαίνεται ότι η πιο βιώσιµη λύση είναι η τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας για τη
διαφάνεια. Μέσω µιας οδηγίας καθίσταται δυνατή η µέγιστη εναρµόνιση σε ορισµένους
τοµείς, αλλά ταυτόχρονα τα κράτη µέλη διαθέτουν περιθώρια ευελιξίας προκειµένου οι
ειδικές περιστάσεις τους να λαµβάνονται υπόψη σε άλλους τοµείς.
2.6.

Λεπτοµερέστερη επεξήγηση των συγκεκριµένων διατάξεων της πρότασης

- Επιλογή του κράτους µέλους προέλευσης για εκδότες τρίτων χωρών
Η οδηγία για τη διαφάνεια δεν διασαφηνίζει επί του παρόντος ποια χώρα είναι το κράτος
µέλος προέλευσης για εκδότες που πρέπει να επιλέξουν το κράτος µέλος προέλευσής τους
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµεία i) και ii), αλλά οι οποίοι δεν το έχουν πράξει.
Είναι σηµαντικό το ότι η οδηγία για τη διαφάνεια δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφαρµογής
των κανόνων µε τρόπο που να επιτρέπει σε εισηγµένη εταιρεία να λειτουργεί χωρίς να
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υπόκειται στην εποπτεία οποιουδήποτε κράτους µέλους. Συνεπώς, κατόπιν των σχολίων που
διατυπώθηκαν από τους συµµετέχοντες στη δηµόσια διαβούλευση, ορίζεται προεπιλεγµένο
κράτος µέλος προέλευσης για εκδότες τρίτων χωρών που δεν έχουν επιλέξει το κράτος µέλος
προέλευσής τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο i) εντός τρίµηνης
προθεσµίας.
- Καταργείται η απαίτηση δηµοσίευσης ενδιάµεσων καταστάσεων διαχείρισης και/ή
τριµηνιαίων εκθέσεων
Για τη µείωση του διοικητικού φόρτου που σχετίζεται µε την εισαγωγή σε ρυθµιζόµενες
αγορές και για την ενθάρρυνση των µακροπρόθεσµων επενδύσεων, καταργείται η απαίτηση
δηµοσίευσης ενδιάµεσων καταστάσεων διαχείρισης για όλες τις εισηγµένες εταιρείες. Η
δηµοσίευση τέτοιας πληροφόρησης δεν θεωρείται απαραίτητη για την προστασία των
επενδυτών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επαφίεται στην ίδια την αγορά, προκειµένου
εξαλειφθεί το περιττό διοικητικό βάρος. Οι εκδότες µπορούν να εξακολουθήσουν να
δηµοσιεύουν τέτοιου είδους πληροφόρηση εάν υπάρχει έντονη ζήτηση από τους επενδυτές.
Χάριν της αποδοτικότητας και προκειµένου να δηµιουργηθεί εναρµονισµένο καθεστώς
γνωστοποίησης, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επιβάλλουν τέτοια
υποχρέωση στην εθνική τους νοµοθεσία. Σήµερα, πολλά κράτη µέλη επιβάλλουν
αυστηρότερες απαιτήσεις γνωστοποίησης από εκείνες που προβλέπονται κατ’ ελάχιστον στην
οδηγία. Για να διασφαλιστεί ότι θα επωφελούνται από την ίση µεταχείριση όλες οι
εισηγµένες εταιρείες στην ΕΕ και ότι θα µειωθεί αποτελεσµατικά το διοικητικό βάρος, θα
πρέπει να αποτρέπεται η θέσπιση υπερβολικά µεγάλου αριθµού ρυθµιστικών διατάξεων
(«gold plating») από τα κράτη µέλη, τα οποία και δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περισσότερες
απαιτήσεις από όσες είναι απαραίτητες για την προστασία των επενδυτών.
- ∆ιευρυµένος ορισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων που υπόκεινται σε προϋπόθεση
κοινοποίησης
Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία και να διασφαλιστεί ότι οι
εκδότες και οι επενδυτές θα είναι πλήρως ενήµεροι όσον αφορά τη δοµή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των εταιρειών, ο ορισµός του χρηµατοπιστωτικού µέσου θα πρέπει να διευρυνθεί
ώστε να καλύψει όλα τα µέσα που έχουν παρόµοια οικονοµική επίδραση µε την κατοχή
µετοχών και τα δικαιώµατα απόκτησης µετοχών, είτε παρέχουν το δικαίωµα φυσικού
διακανονισµού είτε όχι. Επί του παρόντος, η οδηγία για τη διαφάνεια δεν απαιτεί την
κοινοποίηση ορισµένων ειδών χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν παρέχουν το δικαίωµα
απόκτησης δικαιωµάτων ψήφου, αλλά τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
δηµιουργία αποκρυµµένων συµµετοχών σε εισηγµένες εταιρείες, χωρίς να γνωστοποιούνται
στην αγορά.
- Μεγαλύτερη εναρµόνιση όσον αφορά την κοινοποίηση µεγάλων συµµετοχών - Άθροιση των
κατοχών µετοχών και των κατοχών χρηµατοπιστωτικών µέσων
Η οδηγία για τη διαφάνεια δεν απαιτεί την άθροιση των κατοχών δικαιωµάτων ψήφου και
των κατοχών χρηµατοπιστωτικών µέσων για τον υπολογισµό των ορίων κοινοποίησης
µεγάλων συµµετοχών. Τα κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτόν
τον τοµέα. Το αποτέλεσµα είναι ο κατακερµατισµός της αγοράς και η δηµιουργία πρόσθετων
κοστών για τους διασυνοριακούς επενδυτές. Είναι ουσιώδης η διαµόρφωση ενιαίας
προσέγγισης αναφορικά µε τον υπολογισµό των ορίων κοινοποίησης µεγάλων συµµετοχών,
προκειµένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, να αυξηθεί η διαφάνεια, να απλουστευθούν οι
διασυνοριακές επενδύσεις και να µειωθούν τα υποκείµενα κόστη. Συνεπώς, για τον
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υπολογισµό των ορίων κοινοποίησης πρέπει να αθροίζονται οι κατοχές µετοχών και οι
κατοχές χρηµατοπιστωτικών µέσων. ∆εν θα πρέπει να επιτρέπεται ο συµψηφισµός θετικών
και αρνητικών θέσεων. Η κοινοποίηση θα πρέπει να περιλαµβάνει την ανάλυση ανά είδος
των κατεχόµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων, προκειµένου να παρέχονται στην αγορά
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των συµµετοχών.
Ωστόσο, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι διαφορές στη συγκέντρωση ιδιοκτησίας, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να ορίζουν κατώτερα εθνικά όρια
κοινοποίησης για σηµαντικές συµµετοχές από εκείνα που προβλέπονται στην οδηγία για τη
διαφάνεια, όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας των
συµµετοχών. Στην πραγµατικότητα, σε ορισµένα κράτη µέλη οι εταιρείες ανήκουν σε µικρό
αριθµό µετόχων και ο κάθε µέτοχος κατέχει σηµαντικό ποσοστό µετοχών. Ενώ σε άλλα
κράτη µέλη η ιδιοκτησία είναι διεσπαρµένη, και ένας µέτοχος µε σχετικά µικρό ποσοστό
µετοχών µπορεί ήδη να ασκεί σηµαντική επιρροή σε µια εταιρεία. Στη δεύτερη περίπτωση,
ίσως απαιτείται η θέσπιση κατώτερου ορίου κοινοποίησης συµµετοχών από εκείνο που
προβλέπεται στην οδηγία για τη διαφάνεια, προκειµένου να διασφαλιστεί επαρκής διαφάνεια
των σηµαντικών συµµετοχών.
- Αποθήκευση ρυθµιζόµενων πληροφοριών
Η πρόσβαση σε χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για εισηγµένες εταιρείες σε πανευρωπαϊκή
βάση είναι προς το παρόν επαχθής: τα ενδιαφερόµενα µέρη χρειάζεται να εξετάζουν 27
διαφορετικές εθνικές βάσεις δεδοµένων προκειµένου να αναζητήσουν πληροφορίες. Το
επίπεδο διασύνδεσης µεταξύ των 27 εθνικών µηχανισµών αποθήκευσης είναι ανεπαρκές.
Συνεπώς, για να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες, θα
πρέπει να βελτιωθεί το υφιστάµενο δίκτυο επισήµως ορισµένων µηχανισµών αποθήκευσης.
Προτείνεται η ανάθεση πρόσθετων εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την
κατεύθυνση, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες στο επίπεδο της
Ένωσης. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να συνδράµει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρτίζοντας σχέδια
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων, για παράδειγµα, σχετικά µε τη λειτουργία του κεντρικού
σηµείου πρόσβασης για την αναζήτηση ρυθµιζόµενων πληροφοριών στο επίπεδο της
Ένωσης. Αυτά τα µέτρα θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία της
πιθανής µελλοντικής δηµιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού µηχανισµού αποθήκευσης, που
θα διασφαλίζει την αποθήκευση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών σε επίπεδο Ένωσης.
- Αναφορά πληρωµών στις κυβερνήσεις
Η Επιτροπή έχει εκφράσει δηµοσίως την υποστήριξή της για την Πρωτοβουλία ∆ιαφάνειας
Εξορυκτικών Βιοµηχανιών (Π∆ΕΒ), και την προβλεπόµενη προθυµία να υποβάλει νοµοθεσία
που θα καθιστά υποχρεωτικές τις προϋποθέσεις κοινοποίησης για τις εταιρείες του
εξορυκτικού κλάδου15. Παρεµφερής δέσµευση διατυπώθηκε στην Τελική ∆ήλωση της
Συνόδου Κορυφής της Οµάδας G8 στη Ντωβίλ, τον Μάιο του 201116, όπου οι κυβερνήσεις
της Οµάδας G8 δεσµεύτηκαν «να θεσπίσουν νόµους και κανονισµούς για τη διαφάνεια ή να
προωθήσουν εθελοντικά πρότυπα, βάσει των οποίων οι εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου
και εξόρυξης θα οφείλουν ή θα ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν τις πληρωµές που
καταβάλλουν στις κυβερνήσεις». Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει ένα

15
16
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http://www.liberation.fr/monde/01012339133-lutter-contre-l-opacite-des-industries-extractives.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/deauville-g8declaration_en.pdf.
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ψήφισµα17, όπου επαναλαµβάνεται η υποστήριξή του στην εφαρµογή απαιτήσεων αναφοράς
σε επίπεδο χώρας, ιδίως για τις εξορυκτικές βιοµηχανίες.
Η νοµοθεσία της ΕΕ δεν απαιτεί επί του παρόντος από τους εκδότες να γνωστοποιούν, σε
επίπεδο χώρας, τις πληρωµές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των χωρών όπου
δραστηριοποιούνται. Συνεπώς, αυτές οι πληρωµές που καταβάλλονται στην κυβέρνηση µιας
συγκεκριµένης χώρας κατά κανόνα δεν κοινοποιούνται, ακόµη και αν αυτές οι πληρωµές τις
οποίες καταβάλλει ο εξορυκτικός κλάδος (πετρελαίου, φυσικού αερίου και εξόρυξης) ή ο
κλάδος της υλοτοµίας18 από πρωτογενή δάση19 αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των εσόδων
µιας χώρας, ιδίως σε τρίτες χώρες πλούσιες σε φυσικούς πόρους. Προκειµένου να καταστούν
οι κυβερνήσεις υπόλογες για τη χρήση αυτών των πόρων και να προαχθεί η χρηστή
διακυβέρνηση, προτείνεται να θεσπιστεί απαίτηση για τη γνωστοποίηση των πληρωµών που
καταβάλλει η κάθε εταιρεία στις κυβερνήσεις είτε σε ατοµικό είτε σε ενοποιηµένο επίπεδο
εταιρείας. Βάσει της οδηγίας για τη διαφάνεια, απαιτείται από τους εκδότες να γνωστοποιούν
τις πληρωµές προς τις κυβερνήσεις µε παραποµπή στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας
2011/../ΕΕ του Συµβουλίου για τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τις
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις ορισµένων τύπων
επιχειρήσεων, όπου εν προκειµένω προβλέπονται λεπτοµερείς απαιτήσεις.
Η παρούσα πρόταση είναι συγκρίσιµη µε τον νόµο Dodd-Frank20, που ψηφίστηκε στις ΗΠΑ
τον Ιούλιο του 2010, απαιτεί από τις εταιρείες του εξορυκτικού κλάδου (πετρελαίου, φυσικού
αερίου και εξόρυξης) που είναι καταχωρισµένες στην Επιτροπή Κινητών Αξιών και
Συναλλαγών (Securities and Exchange Commission - SEC) να δηµοσιεύουν τις πληρωµές τις
οποίες καταβάλλουν στις κυβερνήσεις21 ανά χώρα και ανά έργο. Οι εκτελεστικοί κανόνες της
SEC έχει προγραµµατιστεί να εκδοθούν έως το τέλος του 2011.
- Κυρώσεις και έρευνα
Προκειµένου να προβλεφθεί καλύτερο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων της οδηγίας,
διευρύνονται οι εξουσίες επιβολής κυρώσεων από τις αρµόδιες αρχές. Συγκεκριµένα, η
δηµοσίευση των κυρώσεων είναι σηµαντική προκειµένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και να
διατηρηθεί η εµπιστοσύνη στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Κανονικά, θα πρέπει να
δηµοσιεύονται οι κυρώσεις, εκτός εάν πρόκειται για ειδικά καθορισµένες περιπτώσεις.
Επιπλέον, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να έχουν την εξουσία να
αναστέλλουν την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου του εκδότη που έχει παραβιάσει τους
κανόνες περί κοινοποίησης σηµαντικών συµµετοχών, εφόσον αυτή είναι η
αποτελεσµατικότερη κύρωση για την πρόληψη παραβιάσεων των κανόνων αυτών. Για να
διασφαλιστεί συνεπής εφαρµογή των κυρώσεων, θα πρέπει να οριστούν ενιαία κριτήρια για
τον καθορισµό της καθαυτό κύρωσης που επιβάλλεται σε ένα πρόσωπο ή µια εταιρεία.

17
18

19

20
21
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Ψήφισµα INI/2010/2102.
Ολοσχερής κοπή, επιλεκτική υλοτοµία ή αραίωση σε εδάφη που, σύµφωνα µε την ταξινόµησή τους,
περιέχουν εκτάσεις πρωτογενών δασών ή άλλες επεµβάσεις σε τέτοια δάση ή δασικές εκτάσεις
προκαλούµενες από την έρευνα ή την εξόρυξη ορυκτών, µεταλλευµάτων, νερού, πετρελαίου ή φυσικού
αερίου ή από άλλες επιβλαβείς δραστηριότητες.
Στην οδηγία 2009/28/ΕΚ ορίζονται ως «φυσικώς ανανεούµενα δάση γηγενών ειδών, εφόσον δεν
υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σηµαντικά οι
οικολογικές διεργασίες».
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf.
Φόροι, δικαιώµατα, τέλη (περιλαµβανοµένων και των τελών αδειών), δικαιώµατα παραγωγής,
πρόσθετες πληρωµές και άλλα ουσιαστικά οφέλη.
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- Άλλες τεχνικές προσαρµογές
Προτείνονται και άλλες τεχνικές προσαρµογές και διευκρινίσεις κατόπιν των αποτελεσµάτων
της δηµόσιας διαβούλευσης.
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2011/0307 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων
διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και της οδηγίας
2007/14/ΕΚ της Επιτροπής

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα
50 και 114,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

1
2
3
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Σύµφωνα µε το άρθρο 33 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 2004, για την εναρµόνιση των
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά
και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ3, η Επιτροπή όφειλε να υποβάλει
έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία της οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένου του κατά πόσον ενδείκνυται ή όχι ο τερµατισµός
της εξαίρεσης για υπάρχοντες χρεωστικούς τίτλους µετά τη δεκαετή περίοδο που
προβλέπει το άρθρο 30 παράγραφος 4 της οδηγίας, καθώς και των πιθανών
επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές χρηµατοπιστωτικές αγορές.

ΕΕ C της , σ. .
ΕΕ C της , σ. .
ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38.
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(2)

Στις 27 Μαΐου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση για τη λειτουργία της οδηγίας
2004/109/ΕΚ4, όπου προσδιορίζονταν τοµείς στους οποίους θα µπορούσε να
βελτιωθεί το καθεστώς που είχε δηµιουργήσει η εν λόγω οδηγία. Συγκεκριµένα, η
έκθεση καταδεικνύει την ανάγκη πρόβλεψης για την απλούστευση ορισµένων
υποχρεώσεων των εκδοτών, προκειµένου να γίνουν ελκυστικότερες οι ρυθµιζόµενες
αγορές για µικρούς και µεσαίους εκδότες που αντλούν κεφάλαια στην Ευρώπη.
Επιπλέον, θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του υπάρχοντος
καθεστώτος διαφάνειας, ιδίως αναφορικά µε τη γνωστοποίηση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των εταιρειών.

(3)

Επιπρόσθετα, στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών, µε τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά, ∆ώδεκα δράσεις για την
τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης, Μαζί για µια νέα
ανάπτυξη»5, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας
2004/109/ΕΚ, προκειµένου να καταστούν οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τις
εισηγµένες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις πιο αναλογικές, ενώ παράλληλα να
εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

(4)

Σύµφωνα µε την έκθεση και την ανακοίνωση της Επιτροπής, το διοικητικό βάρος
που σχετίζεται µε τις υποχρεώσεις οι οποίες συνδέονται µε την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές θα πρέπει να µειωθεί για τους µικρούς και
µεσαίους εκδότες ώστε να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε κεφάλαια. Οι υποχρεώσεις
δηµοσίευσης ενδιάµεσων καταστάσεων διαχείρισης ή τριµηνιαίων οικονοµικών
εκθέσεων συνεπάγονται σηµαντικό φόρτο για τους εκδότες των οποίων οι κινητές
αξίες είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές, ενώ η εν λόγω
δηµοσίευση δεν είναι απαραίτητη για την προστασία των επενδυτών. Προάγουν
επίσης τις βραχυπρόθεσµες αποδόσεις και αποθαρρύνουν τις µακροπρόθεσµες
επενδύσεις. Προκειµένου να προαχθεί η δηµιουργία βιώσιµης αξίας και η
µακροπρόθεσµη επενδυτική στρατηγική, έχει ουσιώδη σηµασία η µείωση της
βραχυπρόθεσµης πίεσης στους επενδυτές και η παροχή κινήτρων σε αυτούς
προκειµένου να υιοθετήσουν πιο µακροπρόθεσµη οπτική. Θα πρέπει άρα να
καταργηθεί η απαίτηση δηµοσίευσης ενδιάµεσων καταστάσεων διαχείρισης.

(5)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου σε όλη
την Ένωση, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εξακολουθήσουν να
επιβάλλουν µέσω της εθνικής τους νοµοθεσίας την απαίτηση δηµοσίευσης
ενδιάµεσων καταστάσεων διαχείρισης.

(6)

Προκειµένου να µειωθεί περαιτέρω το διοικητικό βάρος για τους µικρούς και
µεσαίους εκδότες και να διασφαλιστεί η δυνατότητα σύγκρισης των πληροφοριών, η
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, εφεξής
«ΕΑΚΑΑ»), η οποία συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου6, θα πρέπει να εκδίδει
κατευθυντήριες γραµµές, περιλαµβανοµένων και πρότυπων εντύπων ή

4
5
6
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COM(2010), 243 τελικό.
COM(2011) της 13.4.2010, 206 τελικό.
ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.
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υποδειγµάτων, προκειµένου να καθορίζει ποιες πληροφορίες θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση διαχείρισης.
(7)

Προκειµένου να υπάρχει αυξηµένη διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωµές που
καταβάλλονται στις κυβερνήσεις, οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και οι οποίοι ασκούν
δραστηριότητες στους κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτοµίας από πρωτογενή δάση
θα πρέπει να γνωστοποιούν σε χωριστή έκθεση, σε ετήσια βάση, τις πληρωµές που
καταβάλλουν στις κυβερνήσεις στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η
έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει τύπους πληρωµών συγκρίσιµους µε εκείνους που
γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την Πρωτοβουλία ∆ιαφάνειας Εξορυκτικών
Βιοµηχανιών (Π∆ΕΒ) και θα παρέχουν στην κοινωνία των πολιτών πληροφορίες
προκειµένου να καθίστανται οι κυβερνήσεις χωρών πλούσιων σε φυσικούς πόρους
υπόλογες για τα έσοδα που έχουν από την εκµετάλλευση φυσικών πόρων. Η
πρωτοβουλία είναι επίσης συµπληρωµατική προς το Σχέδιο ∆ράσης FLEGT της ΕΕ
(Επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, ∆ιακυβέρνηση και Εµπόριο)7 και τον κανονισµό
για την ξυλεία8, βάσει των οποίων απαιτείται από τους εµπορευοµένους προϊόντα
ξυλείας να επιδεικνύουν τη δέουσα επιµέλεια ώστε να παρεµποδίζεται η εισαγωγή
παράνοµης ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Οι λεπτοµερείς απαιτήσεις ορίζονται στο
κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου9.

(8)

Η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία έχει οδηγήσει στη δηµιουργία νέων ειδών
χρηµατοπιστωτικών µέσων, που παρέχουν στους επενδυτές οικονοµική έκθεση σε
εταιρείες, των οποίων η γνωστοποίηση δεν προβλέπεται στην οδηγία 2004/109/ΕΚ.
Αυτά τα µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση αποκρυµµένων
συµµετοχών σε εταιρείες, γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε κατάχρηση
αγοράς και να δώσει εσφαλµένη εικόνα για την οικονοµική ιδιοκτησία εισηγµένων
εταιρειών. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι εκδότες και οι επενδυτές θα είναι
πλήρως ενήµεροι της δοµής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εταιρειών, ο
ορισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων θα πρέπει να καλύπτει όλα τα µέσα που
έχουν παρόµοια οικονοµική επίδραση µε την κατοχή µετοχών και τα δικαιώµατα
απόκτησης µετοχών.

(9)

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί επαρκής διαφάνεια των σηµαντικών συµµετοχών,
όπου ένας κάτοχος χρηµατοπιστωτικών µέσων ασκεί το δικαίωµα απόκτησης
µετοχών και οι συνολικές κατοχές φυσικών µετοχών υπερβαίνουν το όριο
γνωστοποίησης, χωρίς να επηρεάζουν το συνολικό ποσοστό των συµµετοχών που
είχαν κοινοποιηθεί πρωτύτερα, θα πρέπει να απαιτείται νέα κοινοποίηση
προκειµένου να γίνει γνωστή η αλλαγή στη φύση των συµµετοχών.

(10)

Ένα εναρµονισµένο καθεστώς κοινοποίησης σηµαντικών κατοχών δικαιωµάτων
ψήφου, ιδίως αναφορικά µε την άθροιση κατοχών µετοχών και κατοχών
χρηµατοπιστωτικών µέσων, θα πρέπει να βελτιώνει την ασφάλεια δικαίου, να
αυξάνει τη διαφάνεια και να µειώνει το διοικητικό βάρος που βαρύνει τους

7
8

9
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:347:0001:0006:EN:PDF.
Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής
Οκτωβρίου 2010. Οι εταιρείες που εισάγουν προϊόντα ξυλείας στο πλαίσιο εθελοντικών συµφωνιών
στην ΕΕ θα απαλλάσσονται από την απαίτηση αυτή.
ΕΕ C της , σ. .
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διασυνοριακούς επενδυτές. Συνεπώς, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να
θεσπίζουν αυστηρότερους ή αποκλίνοντες κανόνες στον τοµέα αυτόν από εκείνους
που προβλέπονται στην οδηγία 2004/109/ΕΚ. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τις
υφιστάµενες διαφορές στη συγκέντρωση ιδιοκτησίας στην Ένωση, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να ορίζουν κατώτερα όρια
κοινοποίησης για κατοχές δικαιωµάτων ψήφου.

EL

(11)

Τα τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να διασφαλίζουν συνεπή εναρµόνιση του καθεστώτος
κοινοποίησης σηµαντικών συµµετοχών και επαρκή επίπεδα διαφάνειας. Θα ήταν
αποτελεσµατικό και ενδεδειγµένο να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ να καταρτίσει σχέδια
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων, που δεν θα περιλαµβάνουν επιλογές πολιτικής, και
να τα υποβάλει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που έχει καταρτίσει η ΕΑΚΑΑ, προκειµένου να
καθορίσει τις προϋποθέσεις εφαρµογής υφιστάµενων εξαιρέσεων από τις
προϋποθέσεις κοινοποίησης σηµαντικών κατοχών δικαιωµάτων ψήφου.
Αξιοποιώντας την εµπειρογνωµοσύνη της, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει ιδίως να καθορίσει
τις περιπτώσεις εξαιρέσεων, λαµβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη την πιθανή
κατάχρησή τους µε σκοπό την παράκαµψη των προϋποθέσεων κοινοποίησης.

(12)

Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να τροποποιεί τη µέθοδο
υπολογισµού του αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου που σχετίζονται µε
χρηµατοπιστωτικά µέσα, να ορίζει τα είδη των χρηµατοπιστωτικών µέσων που
υπόκεινται σε προϋποθέσεις κοινοποίησης και να ορίζει τα περιεχόµενα της
κοινοποίησης σηµαντικών κατοχών χρηµατοπιστωτικών µέσων. Έχει ιδιαίτερη
σηµασία να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια
του προπαρασκευαστικού έργου της, επίσης και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η
Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

(13)

Για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων, οι επενδυτές θα πρέπει να
έχουν εύκολα πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες σχετικά µε όλες τις
εισηγµένες εταιρείες στην Ένωση. Ωστόσο, το υπάρχον δίκτυο των εθνικών
επισήµως ορισµένων µηχανισµών αποθήκευσης των ρυθµιζόµενων πληροφοριών
δεν διασφαλίζει την εύκολη αναζήτηση αυτών των πληροφοριών σε ολόκληρη την
Ένωση. Προκειµένου να διασφαλίζεται η διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες
και να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και
στις τεχνολογίες επικοινωνιών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία
έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να ορίζει ελάχιστα πρότυπα για τη διάδοση των
ρυθµιζόµενων πληροφοριών, την πρόσβαση στις ρυθµιζόµενες πληροφορίες σε
επίπεδο Ένωσης και τον κεντρικό µηχανισµό αποθήκευσης των ρυθµιζόµενων
πληροφοριών. Η Επιτροπή, µε τη βοήθεια της ΕΑΚΑΑ, θα πρέπει επίσης να
εξουσιοδοτηθεί να λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου
εθνικών επισήµως ορισµένων µηχανισµών αποθήκευσης και την ανάπτυξη τεχνικών
κριτηρίων για την πρόσβαση στις ρυθµιζόµενες πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης,
ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία κεντρικού σηµείου πρόσβασης για την αναζήτηση
ρυθµιζόµενων πληροφοριών σε επίπεδο Ένωσης.
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(14)

Προκειµένου να βελτιωθεί η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της οδηγίας
2004/109/ΕΚ και κατόπιν της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 9ης ∆εκεµβρίου
2010, µε τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών»10, η εξουσία που έχουν οι αρµόδιες αρχές να
επιβάλλουν κυρώσεις θα πρέπει να αυξηθεί και θα πρέπει να πληροί ορισµένες
ουσιώδεις απαιτήσεις. Συγκεκριµένα, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση
να αναστέλλουν την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου των κατόχων µετοχών και
χρηµατοπιστωτικών µέσων οι οποίοι δεν συµµορφώνονται µε τις προϋποθέσεις
κοινοποίησης και να επιβάλλουν χρηµατικές κυρώσεις που να είναι επαρκώς υψηλές
ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά. Για να διασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις θα
λειτουργούν αποτρεπτικά στο ευρύ κοινό, θα πρέπει κανονικά να δηµοσιεύονται,
εκτός εάν πρόκειται για ειδικά καθορισµένες περιπτώσεις.

(15)

Προκειµένου να διευκρινιστεί η αντιµετώπιση των µη εισηγµένων κινητών αξιών
που αντιπροσωπεύονται από πιστοποιητικά κατάθεσης εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και προκειµένου να αποφεύγονται τα κενά
διαφάνειας, ο ορισµός του όρου «εκδότης» θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω
ώστε να περιλαµβάνει εκδότες µη εισηγµένων κινητών αξιών που
αντιπροσωπεύονται από πιστοποιητικά κατάθεσης εισηγµένα προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά. Είναι επίσης σκόπιµο να τροποποιηθεί ο ορισµός του όρου
«εκδότης», λαµβάνοντας υπόψη ότι σε ορισµένα κράτη µέλη οι εκδότες µπορούν να
είναι φυσικά πρόσωπα µε κινητές αξίες εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενες αγορές.

(16)

Όλοι οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά εντός της Ένωσης θα πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία από
αρµόδια αρχή κράτους µέλους, προκειµένου να διασφαλίζεται η συµµόρφωσή τους
µε τις υποχρεώσεις τους. Οι εκδότες οι οποίοι, σύµφωνα µε την οδηγία
2004/109/ΕΚ, οφείλουν να επιλέξουν το κράτος µέλος προέλευσής τους αλλά δεν το
έχουν πράξει ακόµη θα µπορούσαν να αποφύγουν την εποπτεία από οποιαδήποτε
αρµόδια αρχή στην Ένωση. Συνεπώς, η οδηγία 2004/109/ΕΚ θα πρέπει να
τροποποιηθεί προκειµένου να συµπεριλάβει µια τεκµαρτή επιλογή του κράτους
µέλους προέλευσης για τους εκδότες οι οποίοι δεν έχουν ενηµερώσει τις αρµόδιες
αρχές για το κράτος µέλος προέλευσης της επιλογής τους εντός τρίµηνης
προθεσµίας.

(17)

Σύµφωνα µε την οδηγία 2004/109/ΕΚ, η επιλογή του κράτους µέλους προέλευσης
ισχύει για τρία έτη. Ωστόσο, όταν ένας εκδότης από τρίτη χώρα παύει να είναι
εισηγµένος στην ρυθµιζόµενη αγορά του κράτους µέλους προέλευσής του και
παραµένει απλώς και µόνο εισηγµένος σε ένα κράτος µέλος υποδοχής, δεν υπάρχει
καµία σχέση µεταξύ του εν λόγω εκδότη και του αρχικά επιλεχθέντος κράτους
µέλους προέλευσης. Ο εν λόγω εκδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει το
κράτος µέλος υποδοχής του ως το νέο κράτος µέλος προέλευσής του πριν από τη
λήξη της τριετούς περιόδου.

(18)

Η οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2007, σχετικά µε τον
καθορισµό αναλυτικών κανόνων για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της
οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά

10
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µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά11 περιλαµβάνει συγκεκριµένα κανόνες
αναφορικά µε την κοινοποίηση της επιλογής του κράτους µέλους προέλευσης από
πλευράς του εκδότη. Προκειµένου να αποφεύγεται η περίπτωση να µην
ενηµερώνονται οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους όπου ο εκδότης έχει την έδρα
του σχετικά µε το κράτος µέλος προέλευσης που έχει επιλέξει ο εκδότης, θα πρέπει
να απαιτείται από όλους τους εκδότες να ενηµερώνουν την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους όπου έχουν την έδρα τους, εάν αυτό διαφέρει από το κράτος µέλος
προέλευσής τους, σχετικά µε το κράτος µέλος προέλευσης που έχουν επιλέξει.
Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 2007/14/ΕΚ.
(19)

Η απαίτηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη γνωστοποίηση νέων δανείων
έχει δηµιουργήσει πολλά πρακτικά προβλήµατα εφαρµογής και η θέση της σε
εφαρµογή θεωρείται ότι είναι περίπλοκη. Επιπλέον, αυτή η απαίτηση επικαλύπτει
µερικώς τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το
ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/34/ΕΚ12 και στην οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που
κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς
(κατάχρηση αγοράς)13 και δεν παρέχει πολλές πρόσθετες πληροφορίες στην αγορά.
Για να µειωθεί το περιττό διοικητικό βάρος για τους εκδότες, αυτή η απαίτηση θα
πρέπει να καταργηθεί.

(20)

Η απαίτηση κοινοποίησης κάθε τροποποίησης του καταστατικού του εκδότη στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους προέλευσης επικαλύπτει την παρόµοια
απαίτηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων
δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών14 και µπορεί να οδηγήσει σε
σύγχυση αναφορικά µε τον ρόλο της αρµόδιας αρχής. Για να µειωθεί το περιττό
διοικητικό βάρος για τους εκδότες, αυτή η απαίτηση θα πρέπει να καταργηθεί.

(21)

Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών15 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών16 εφαρµόζονται πλήρως στην
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας.

11
12
13
14
15
16
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ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ. 27.
ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.
ΕΕ L 96 της 12.4. 2003, σ. 16.
ΕΕ L 184 της 14.7.2007, σ. 17.
ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

17

EL

(22)

Συνεπώς, οι οδηγίες 2004/109/ΕΚ και 2007/14/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν
αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2004/109/ΕΚ
Η οδηγία 2004/109/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
α)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«δ) “εκδότης”: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένου του κράτους, του οποίου οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά.
Σε περίπτωση πιστοποιητικών κατάθεσης εισηγµένων προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά, εκδότης θεωρείται ο εκδώσας τις αντιπροσωπευόµενες
κινητές αξίες, είτε αυτές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά είτε όχι·»·

β)

το στοιχείο θ) τροποποιείται ως εξής:
i)

στο σηµείο ii) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Εάν περάσει άπρακτη τρίµηνη περίοδος χωρίς να επιλέξει ο εκδότης, το
ανωτέρω σηµείο i) ισχύει αυτόµατα για τον εν λόγω εκδότη·»·
ii)

προστίθεται το ακόλουθο σηµείο iii):

«iii) κατά παρέκκλιση από τα σηµεία i) και ii), εκδότης που έχει συσταθεί
σε τρίτη χώρα και του οποίου οι κινητές αξίες παύουν να είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά στο κράτος µέλος προέλευσής του,
αλλά είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ένα ή περισσότερα άλλα
κράτη µέλη, µπορεί να επιλέξει το κράτος µέλος προέλευσής του µεταξύ των
κρατών µελών όπου οι κινητές του αξίες είναι εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά·»·
γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιζ):
«ιζ) “επίσηµη συµφωνία”: συµφωνία που είναι δεσµευτική βάσει της
εφαρµοστέας νοµοθεσίας.».

(2)

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Το κράτος µέλος προέλευσης δύναται να επιβάλει σε εκδότες προϋποθέσεις
αυστηρότερες από εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, µε εξαίρεση την
απαίτηση από τους εκδότες να δηµοσιεύουν περιοδική πληροφόρηση άλλη πέραν
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των ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 και των
εξαµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5.
Το κράτος µέλος προέλευσης δεν δύναται να επιβάλει σε κάτοχο µετοχών, ή σε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στα άρθρα 10 ή 13, προϋποθέσεις
αυστηρότερες από εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, µε εξαίρεση τον
καθορισµό κατώτερων ορίων κοινοποίησης από εκείνα που καθορίζονται στο άρθρο
9 παράγραφος 1.».
(3)

Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:
«7. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής “ΕΑΚΑΑ”), η οποία
συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου(*), εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές, περιλαµβανοµένων και
πρότυπων εντύπων ή υποδειγµάτων, προκειµένου να καθορίζει ποιες πληροφορίες
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση διαχείρισης.
__________
(*) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.»

(4)

Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:
«7. Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές, περιλαµβανοµένων και πρότυπων
εντύπων ή υποδειγµάτων, προκειµένου να καθορίζει ποιες πληροφορίες πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση διαχείρισης.».

(5)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο:
«Άρθρο 6
Έκθεση για τις πληρωµές στις κυβερνήσεις
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τους εκδότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους
κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτοµίας από πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται στ…
[...], να καταρτίζουν, σύµφωνα µε το κεφάλαιο 9 της οδηγίας 2011/../ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*), έκθεση για τις πληρωµές τις
οποίες καταβάλλουν στις κυβερνήσεις σε ετήσια βάση. Η έκθεση δηµοσιεύεται το
αργότερο έξι µήνες µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους και παραµένει διαθέσιµη
στο κοινό τουλάχιστον για πέντε έτη. Οι πληρωµές προς τις κυβερνήσεις
αναφέρονται σε ενοποιηµένη βάση.
________
(*) ΕΕ L […]».

(6)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Τα άρθρα 4, 5 και 6 δεν εφαρµόζονται σε εκδότη που είναι κράτος,
περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους, διεθνής δηµόσιος οργανισµός στον
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οποίο συµµετέχει ένα τουλάχιστον κράτος µέλος, η ΕΚΤ, καθώς και οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδουν
µετοχές ή άλλες κινητές αξίες.»·
β)

Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:
«1α. Τα άρθρα 4 και 5 δεν εφαρµόζονται σε εκδότες οι οποίοι εκδίδουν
αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά, των οποίων η ανά µονάδα ονοµαστική αξία είναι
τουλάχιστον 100 000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο,
εκτός ευρώ, νόµισµα, εφόσον η αντίστοιχη ανά µονάδα ονοµαστική αξία, κατά
την ηµεροµηνία της έκδοσης, είναι ισοδύναµη µε 100 000 ευρώ τουλάχιστον.»·

γ)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, τα
άρθρα 4 και 5 δεν εφαρµόζονται σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά
χρεωστικούς τίτλους των οποίων η ανά µονάδα ονοµαστική αξία είναι
τουλάχιστον 50 000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο,
εκτός ευρώ, νόµισµα, η αντίστοιχη ανά µονάδα ονοµαστική αξία είναι, κατά
την ηµεροµηνία της έκδοσης, ισοδύναµη µε 50 000 ευρώ τουλάχιστον, οι
οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά στην
Ένωση πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, για όσο χρονικό διάστηµα οι
χρεωστικοί τίτλοι είναι σε κυκλοφορία.».

(7)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α)

Στην παράγραφο 4, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου
να καθορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες η εξαίρεση που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται σε µετοχές που αποκτήθηκαν για µικρή χρονική
περίοδο µέσω αναδοχής έκδοσης.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.»·

β)

Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στα δικαιώµατα ψήφου που
υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της
οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου(*),
ενός πιστωτικού ιδρύµατος ή µιας εταιρείας επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση
ότι:
α)
τα δικαιώµατα ψήφου που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
δεν υπερβαίνουν το 5 %, και
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β)
τα δικαιώµατα ψήφου από µετοχές που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών δεν ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται µε σκοπό την παρέµβαση
στη διαχείριση του εκδότη.
Το όριο του 5 % που αναφέρεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη το άθροισµα των
συµµετοχών σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10 και 13.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου
να καθορίσει τη µέθοδο υπολογισµού του ορίου του 5% που αναφέρεται στο
στοιχείο α) του εν λόγω εδαφίου στην περίπτωση οµίλου εταιρειών,
λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
_______
(*) ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201.».
(8)

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Οι προϋποθέσεις κοινοποίησης που ορίζονται στο άρθρο 9
εφαρµόζονται επίσης σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κατέχουν, άµεσα ή
έµµεσα:
α)
χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία, κατά τη λήξη τους, παρέχουν στον
κάτοχο, σύµφωνα µε επίσηµη συµφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωµα
απόκτησης είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωµα απόκτησης,
µετοχών οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί
από εκδότη του οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά·
β)
χρηµατοπιστωτικά µέσα των οποίων η οικονοµική επίδραση είναι
παρόµοια µε εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), είτε παρέχουν το
δικαίωµα φυσικού διακανονισµού είτε όχι.
Η απαιτούµενη κοινοποίηση περιλαµβάνει την ανάλυση ανά είδος των
κατεχόµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα µε το στοιχείο α) του
πρώτου εδαφίου και των κατεχόµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα µε
το στοιχείο β) του εδαφίου αυτού.»·

β)

Παρεµβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 1α και 1β:
«1α. Ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου υπολογίζεται αναφορικά προς τον
συνολικό τεκµαρτό αριθµό µετοχών που υπόκεινται στο χρηµατοπιστωτικό
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µέσο. Για τον σκοπό αυτόν, ο κάτοχος αθροίζει και κοινοποιεί όλα τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν σχέση µε τον ίδιο υποκείµενο εκδότη.
Μόνο θετικές θέσεις λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των
δικαιωµάτων ψήφου. Οι θετικές θέσεις δεν συµψηφίζονται µε τις αρνητικές
θέσεις που έχουν σχέση µε τον ίδιο υποκείµενο εκδότη.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου
να καθορίσει τη µέθοδο υπολογισµού του αριθµού δικαιωµάτων ψήφου που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, όταν πρόκειται για χρηµατοπιστωτικά µέσα
που συνδέονται µε καλάθι µετοχών ή µε δείκτη.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
1β.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κινητές
αξίες, και συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές συµβάσεις
επιτοκίου, συµβάσεις επί διαφοράς και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου
που µπορούν να υποβληθούν σε φυσικό διακανονισµό ή σε διακανονισµό σε
µετρητά θεωρούνται χρηµατοπιστωτικά µέσα, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β).
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει και επικαιροποιεί περιοδικά ενδεικτικό κατάλογο
χρηµατοπιστωτικών µέσων που υπόκεινται σε προϋποθέσεις κοινοποίησης
σύµφωνα µε τη παράγραφο 1, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές.»·
γ)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει µέσω κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ και µε την
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των άρθρων 27α και 27β, µέτρα προκειµένου:
α)
να τροποποιεί τη µέθοδο υπολογισµού του αριθµού των δικαιωµάτων
ψήφου που σχετίζονται µε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία αναφέρονται στην
παράγραφο 1α·
β)
να καθορίζει τα είδη µέσων που θεωρούνται χρηµατοπιστωτικά µέσα
κατά την έννοια της παραγράφου 1β·
γ)
να καθορίζει τα περιεχόµενα της κοινοποίησης που πρέπει να γίνεται,
την περίοδο κοινοποίησης και το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να απευθύνεται η
κοινοποίηση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.»·

δ)
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«4.
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 5 και 6 και στο
άρθρο 12 παράγραφοι 3, 4 και 5 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στις
προϋποθέσεις κοινοποίησης του παρόντος άρθρου.
Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων προκειµένου
να καθορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο εφαρµόζονται σε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία κατέχει
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί εντολές προερχόµενες από πελάτες ή
ανταποκρίνεται σε αιτήµατα πελατών για διαπραγµάτευση σε µη ιδιόκτητη
βάση, ή αντισταθµίζει κινδύνους των θέσεων που προκύπτουν από τις εν λόγω
διαπραγµατεύσεις.
Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου
σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.».
(9)

Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 13α:
«Άρθρο 13a
Άθροιση
1.
Οι προϋποθέσεις κοινοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 13
εφαρµόζονται επίσης σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όταν ο αριθµός των
δικαιωµάτων ψήφου τα οποία κατέχουν άµεσα ή έµµεσα αυτά τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10, αθροιζόµενος µε τον αριθµό των
δικαιωµάτων ψήφου που έχουν σχέση µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που κατέχονται
άµεσα ή έµµεσα σύµφωνα µε το άρθρο 13, φθάνει στα όρια που ορίζονται στο άρθρο
9 παράγραφος 1, τα υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων αυτών.
Η κοινοποίηση που απαιτείται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου περιλαµβάνει ανάλυση του αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου από
µετοχές που κατέχονται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 και των δικαιωµάτων ψήφου
που έχουν σχέση µε χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την έννοια του άρθρου 13.
2.
Τα δικαιώµατα ψήφου που έχουν σχέση µε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία
έχουν ήδη κοινοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 κοινοποιούνται εκ νέου, όταν το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει αποκτήσει τις υποκείµενες µετοχές και, λόγω αυτής
της απόκτησης, ο συνολικός αριθµός δικαιωµάτων ψήφου από µετοχές που έχουν
εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη έχει φθάσει ή έχει υπερβεί τα όρια του άρθρου 9
παράγραφος 1.».
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(10)

Στο άρθρο 16, απαλείφεται η παράγραφος 3.

(11)

Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο.

(12)

Στο άρθρο 21, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
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«4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ και µε την επιφύλαξη των
προϋποθέσεων των άρθρων 27α και 27β, µέτρα για τον καθορισµό των παρακάτω
κατ’ ελάχιστον προτύπων και κανόνων:
α)
των κατ’ ελάχιστον προτύπων για τη διάδοση των ρυθµιζόµενων
πληροφοριών, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1·
β)
των κατ’ ελάχιστον προτύπων για τον µηχανισµό κεντρικής
αποθήκευσης, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2·
γ)
των κανόνων αναφορικά µε τη διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από τους εθνικούς
επισήµως ορισµένους µηχανισµούς και µε την πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες
πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.
Η Επιτροπή δύναται επίσης να καταρτίζει και να επικαιροποιεί κατάλογο των µέσων
διάδοσης των πληροφοριών στο κοινό.».
(13)

Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 22
Πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης
1. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που ορίζουν
τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά µε την πρόσβαση στις ρυθµιζόµενες πληροφορίες σε
επίπεδο Ένωσης, προκειµένου να καθορίσει τα εξής:
α)
τις τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά µε τη διαλειτουργικότητα των
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από τους
εθνικούς επισήµως ορισµένους µηχανισµούς·
β)
τις τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά µε τη λειτουργία ενός κεντρικού
σηµείου πρόσβασης στις ρυθµιζόµενες πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης·
γ)
τις τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά µε τη χρήση ενός µοναδικού
κωδικού αναγνώρισης για κάθε εκδότη από τους εθνικούς επισήµως
ορισµένους µηχανισµούς·
δ)
το κοινό µορφότυπο για την αποθήκευση των ρυθµιζόµενων
πληροφοριών από τους εθνικούς επισήµως ορισµένους µηχανισµούς·
ε)
την κοινή κατάταξη των ρυθµιζόµενων πληροφοριών από τους
εθνικούς επισήµως ορισµένους µηχανισµούς και τον κοινό κατάλογο των
ειδών ρυθµιζόµενων πληροφοριών.
2.
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ
διασφαλίζει ότι οι τεχνικές απαιτήσεις που εξειδικεύονται στο άρθρο 22 παράγραφος
1 είναι συµβατές µε τις τεχνικές απαιτήσεις για το ηλεκτρονικό δίκτυο των εθνικών
µητρώων εταιρειών που ορίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 2011/../ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου(*).
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Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών
προτύπων έως την 31η ∆εκεµβρίου 2014.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων
που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύµφωνα µε τα
άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.»
________
(*) ΕΕ L […]».
(14)

Μετά το άρθρο 27β, παρεµβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIα
ΚΥΡΩΣΕΙΣ»

(15)

Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 28
Κυρώσεις
1.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι αντίστοιχες αρµόδιες αρχές τους δύνανται
να επιβάλλουν τις δέουσες διοικητικές κυρώσεις και τα δέοντα διοικητικά µέτρα, σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’
εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας, και διασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι εν λόγω
κυρώσεις και µέτρα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι υποχρεώσεις εφαρµόζονται σε
νοµικά πρόσωπα, σε περίπτωση παραβίασης, θα µπορούν να επιβάλλονται κυρώσεις
στα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων του νοµικού
προσώπου, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ευθύνεται για την
παραβίαση σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
3.
Στις αρµόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες διερεύνησης που είναι
αναγκαίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Κατά την άσκηση των εξουσιών
επιβολής κυρώσεων και διερεύνησης, οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται στενά
προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις ή τα µέτρα θα φέρουν τα επιθυµητά
αποτελέσµατα και συντονίζουν τις ενέργειές τους όταν ασχολούνται µε
διασυνοριακές υποθέσεις.».

(16)

Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 28α, 28β και 28γ:
«Άρθρο 28a
Ειδικές διατάξεις
1.

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε όλες τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)
όταν ο εκδότης δεν δηµοσιεύει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει
των άρθρων 4, 5, 6 και 16 εντός της απαιτούµενης προθεσµίας·
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β)
όταν το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κοινοποιεί την απόκτηση ή τη
διάθεση σηµαντικής συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10, 13 και 13α εντός
της απαιτούµενης προθεσµίας.
2.
Με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών των αρµόδιων αρχών σύµφωνα µε
το άρθρο 24, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά
µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α)
δηµόσια δήλωση η οποία αναφέρει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και
τη φύση της παραβίασης·
β)
εντολή µε την οποία απαιτείται από το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να
διακόψει τη συγκεκριµένη ενέργεια και να µην την επαναλάβει·
γ)
την εξουσία αναστολής της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου από
µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, εάν η
αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας αναφορικά
µε την κοινοποίηση σηµαντικών συµµετοχών έχουν παραβιαστεί από τον
κάτοχο των µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων ή από φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στα άρθρα 10 ή 13·
δ)
σε περίπτωση νοµικού προσώπου, διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα
µέχρι και 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νοµικού
προσώπου κατά την προηγούµενη χρήση·
ε)
σε περίπτωση νοµικού προσώπου, διοικητικές χρηµατικές κυρώσεις
έως του ποσού των 5 000 000 ευρώ·
στ)
διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού των
κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της
παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιοριστούν.
Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, όταν το νοµικό πρόσωπο
είναι θυγατρική µιας µητρικής εταιρείας, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος
εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς της τελικής µητρικής εταιρείας κατά την προηγούµενη
εταιρική χρήση.
Για τους σκοπούς του στοιχείου ε) του πρώτου εδαφίου, στα κράτη µέλη όπου το
ευρώ δεν είναι το επίσηµο νόµισµα, η αντίστοιχη αξία του ποσού των 5 000 000
ευρώ στο εθνικό νόµισµα υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη την επίσηµη
συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την [ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας
– να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία].
Άρθρο 28β
∆ηµοσιοποίηση κυρώσεων
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές δηµοσιοποιούν χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση οποιεσδήποτε κυρώσεις ή οποιαδήποτε µέτρα
επιβάλλονται λόγω παραβίασης των εθνικών διατάξεων που εγκρίνονται κατ’
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εφαρµογήν της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβάνοντας πληροφορίες σχετικά µε το
είδος και τη φύση της παραβίασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται
για αυτήν, εκτός εάν η εν λόγω δηµοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη
σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Σε περίπτωση που η δηµοσιοποίηση
θα προξενούσε δυσανάλογη ζηµία στα εµπλεκόµενα µέρη, οι αρµόδιες αρχές
δηµοσιοποιούν τις κυρώσεις ανώνυµα.
Άρθρο 28γ
Αποτελεσµατική επιβολή κυρώσεων και άσκηση εξουσιών επιβολής κυρώσεων
από τις αρµόδιες αρχές
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισµό του είδους των
διοικητικών κυρώσεων ή µέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηµατικών
προστίµων, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις
οποίες περιλαµβάνονται:
α)

η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·

β)

ο βαθµός ευθύνης του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου·

γ)
η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, όπως
προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού προσώπου
ή από το ετήσιο εισόδηµα του υπαίτιου φυσικού προσώπου·
δ)
η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που
αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στον βαθµό που
µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν·
ε)
οι ζηµίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθµό που
µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν·
στ)
ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου µε
την αρµόδια αρχή·
ζ)

προηγούµενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου.

2.
Η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές προς τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα
µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά τα είδη των
διοικητικών µέτρων και κυρώσεων και µε το επίπεδο το διοικητικών χρηµατικών
κυρώσεων.».
(17)

Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 29
∆ικαίωµα προσφυγής
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αποφάσεις και τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων οι οποίες έχουν εκδοθεί
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία να µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο άσκησης
ένδικων µέσων.».
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(18)

Στο άρθρο 31, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1, το
άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 ή το άρθρο 30, ανακοινώνουν αµέσως τα µέτρα αυτά
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη.».
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2007/14/ΕΚ
Η οδηγία 2007/14/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(19)

Στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Επιπλέον, εκδότης που έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποιεί το κράτος
µέλος προέλευσης που επιλέγει στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο
έχει συσταθεί, εάν αυτό είναι διαφορετικό από το κράτος µέλος προέλευσης.».

(20)

Στο άρθρο 11, απαλείφονται οι παράγραφοι 1 και 2.

(21)

Το άρθρο 16 απαλείφεται.
Άρθρο 3
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο
την […]. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων,
καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας
οδηγίας.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

2.

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 5
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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