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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ)
2019/2088
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Νοεμβρίου 2019
περί

γνωστοποιήσεων
αειφορίας
στον
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

τομέα

των

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τους συμ
μετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομι
κούς συμβούλους σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά την ενσωμά
τωση των κινδύνων βιωσιμότητας και την εξέταση των δυσμενών επι
πτώσεων βιωσιμότητας στις διαδικασίες τους και την παροχή σχετικών
με τη βιωσιμότητα πληροφοριών όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊ
όντα.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορι
σμοί:
1) «συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές»:
α) ασφαλιστική επιχείρηση που διαθέτει επενδυτικό προϊόν βασι
ζόμενο σε ασφάλιση (IBIP),
β) επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης
χαρτοφυλακίου,
γ) ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ),
δ) κατασκευαστής συνταξιοδοτικού προϊόντος,
ε)

διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ),

στ) πάροχος πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊ
όντων (PEPP),
ζ)

διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί
τις προϋποθέσεις, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013,

η) διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πλη
ροί τις προϋποθέσεις, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με
το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013,
θ) εταιρεία διαχείρισης ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων
σε κινητές αξίες (εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ) ή
ι)

πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυ
λακίου·

2) «ασφαλιστική επιχείρηση»: ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει
άδεια σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·
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3) «επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση» ή «IBIP»:
α) επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) ή
β) επενδυτικό προϊόν, το οποίο διατίθεται σε επαγγελματία επεν
δυτή και προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς η οποία είναι
συνολικά ή μερικά εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, σε διακυμάν
σεις της αγοράς·
4) «διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΔΟΕΕ»:
ΔΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της
οδηγίας 2011/61/ΕΕ·
5) «επιχείρηση επενδύσεων»: επιχείρηση επενδύσεων όπως ορίζεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
6) «διαχείριση χαρτοφυλακίου»: διαχείριση χαρτοφυλακίου όπως ορί
ζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8) της οδηγίας
2014/65/ΕΕ·
7) «ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών» ή «ΙΕΣΠ»:
ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που είναι εγκε
κριμένο ή καταχωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2341, εκτός εάν πρόκειται για ίδρυμα έναντι του οποίου
ένα κράτος μέλος έχει επιλέξει να εφαρμόσει το άρθρο 5 της εν
λόγω οδηγίας ή για ίδρυμα που διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθε
στώτα τα οποία έχουν λιγότερα από 15 μέλη συνολικά·
8) «συνταξιοδοτικό προϊόν»:
α) συνταξιοδοτικό προϊόν όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγρα
φος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014,
β) ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1286/2014·
9) «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» ή «PEPP»: προϊόν
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ)
2019/1238·
10) «εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ»:
α) εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή
β) εταιρεία επενδύσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα
με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και η οποία δεν έχει ορίσει εταιρεία
διαχείρισης εγκεκριμένη σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία για τη
διαχείρισή της·
11) «χρηματοοικονομικός σύμβουλος»:
α) ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που παρέχει ασφαλιστικές συμ
βουλές όσον αφορά ΙΒΙΡ,
β) ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει ασφαλιστικές συμβουλές
όσον αφορά ΙΒΙΡ,
γ) πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει επενδυτικές συμβουλές,
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών
πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες
επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
(ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).
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δ) επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει επενδυτικές συμβουλές,
ε)

ΔΟΕΕ που παρέχει επενδυτικές συμβουλές σύμφωνα με το
άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας
2011/61/ΕΕ, ή

στ) εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που παρέχει επενδυτικές συμβου
λές σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο
i) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
12) «χρηματοπιστωτικό προϊόν»:
α) χαρτοφυλάκιο που η διαχείρισή του γίνεται σύμφωνα με το
σημείο 6) του παρόντος άρθρου,
β) οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ),
γ) IBIP,
δ) συνταξιοδοτικό προϊόν,
ε) συνταξιοδοτικό καθεστώς,
στ) ΟΣΕΚΑ, ή
ζ) PEPP·
13) «οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΟΕΕ»: ΟΕΕ όπως ορί
ζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2011/61/ΕΕ·
14) «συνταξιοδοτικό καθεστώς»: συνταξιοδοτικό καθεστώς όπως ορί
ζεται στο άρθρο 6 σημείο 2) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341·
15) «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες» ή «ΟΣΕ
ΚΑ»: οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ο
οποίος έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας
2009/65/ΕΚ·
16) «επενδυτική συμβουλή»: επενδυτική συμβουλή όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
▼C1
17) «αειφόρες επενδύσεις»: επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα
που συμβάλλει στην επίτευξη περιβαλλοντικού στόχου, η οποία
μετράται με βασικούς δείκτες αποδοτικότητας των πόρων ως
προς τη χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρώτων
υλών, υδάτων και γης, ως προς την παραγωγή αποβλήτων και τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς και ως προς τις επιπτώσεις
στη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία, ή επένδυση σε
οικονομική δραστηριότητα η οποία συμβάλλει σε επίτευξη κοινω
νικού στόχου, όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας, που προωθεί
την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις εργασιακές
σχέσεις, ή επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή
κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες εφόσον δεν βλάπτουν σημα
ντικά κανέναν από αυτούς τους στόχους ενώ οι εταιρείες-αποδέκτες
των επενδύσεων ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης,
ιδίως ως προς τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις,
την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση·
▼B
18) «επαγγελματίας επενδυτής»: πελάτης που πληροί τα κριτήρια που
καθορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·
19) «ιδιώτης επενδυτής»: επενδυτής που δεν είναι επαγγελματίας επεν
δυτής·
20) «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής»: ασφαλιστικός διαμεσολαβητής
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3) της οδηγίας
(ΕΕ) 2016/97·
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21) «ασφαλιστική συμβουλή»: συμβουλή όπως ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 σημείο 15) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97·
22) «κίνδυνος βιωσιμότητας»: γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλο
ντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που,
εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημα
ντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης·
23) «ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο» ή «ΕΜΕΚ»:
κεφάλαιο, αδειοδοτημένο σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού
(ΕΕ) 2015/760·
24) «παράγοντες αειφορίας»: περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα,
ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων
και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
▼M1
Άρθρο 2α
Αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας
1.
Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές που θεσπίστηκαν από τους κανο
νισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ.
1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (από κοινού
οι «ΕΕΑ») καταρτίζουν, μέσω της μεικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμιστι
κών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες του
περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν
την απαίτηση «εφόσον δεν βλάπτουν σοβαρά» που αναφέρεται στο
άρθρο 2 σημείο 17 του παρόντος κανονισμού και συνάδουν με το
περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση των δεικτών βιωσι
μότητας όσον αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.
2.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνι
κών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως την 30ή Δεκεμ
βρίου 2020.
3.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον
παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με
τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ)
αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
▼B
Άρθρο 3
Διαφάνεια πολιτικών κινδύνου βιωσιμότητας
1.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν
στους ιστοτόπους τους πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τους για
την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης
των επενδυτικών τους αποφάσεων.
2.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι δημοσιεύουν στους ιστοτόπους
τους πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τους για την ενσωμάτωση
των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδυτικές ή ασφαλιστικές συμβουλές
που παρέχουν.
Άρθρο 4
Διαφάνεια των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα σε επίπεδο
οντότητας
1.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν
και διατηρούν στους ιστοτόπους τους:
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α) όταν λαμβάνουν υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επεν
δυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, δήλωση σχετικά
με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας σε σχέση με αυτές τις επιπτώ
σεις, εκτιμώντας δεόντως το μέγεθος, τη φύση και την κλίμακα των
δραστηριοτήτων τους και τα είδη των χρηματοπιστωτικών προϊ
όντων που διαθέτουν, ή
β) όταν δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτι
κών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, δίδουν σαφή αιτιολο
γία και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με το εάν και πότε
προτίθενται να το πράξουν.
2.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους συμμετέχοντες χρημα
τοπιστωτικών αγορών σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) περι
λαμβάνουν τουλάχιστον:
α) πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τους για τον εντοπισμό και την
ιεράρχηση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων και δεικτών βιωσιμό
τητας,
β) περιγραφή των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και
των μέτρων που έχουν ληφθεί σχετικώς ή ενδεχομένως πρόκειται να
ληφθούν,
γ) σύντομες περιλήψεις των πολιτικών ενεργού συμμετοχής σύμφωνα
με το άρθρο 3ζ της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, κατά περίπτωση,
δ) αναφορά στην τήρηση υπεύθυνων κωδίκων επιχειρηματικής συμπε
ριφοράς και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για τη δέουσα επι
μέλεια και την υποβολή εκθέσεων και, κατά περίπτωση, στον βαθμό
ευθυγράμμισης με τους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων.
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, από τις 30 Ιουνίου 2021,
οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που υπερβαίνουν κατά
την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού το κριτήριο του μέσου
αριθμού των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους, δημοσιεύουν και διατηρούν στους ιστοτόπους τους δήλωση σχε
τικά με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις κύριες δυσμε
νείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφο
ρίας. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.
4.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
από τις 30 Ιουνίου 2021, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές
αγορές που είναι μητρικές επιχειρήσεις μεγάλου ομίλου, όπως αναφέ
ρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, οι οποίες
υπερβαίνουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του
ομίλου, σε ενοποιημένη βάση, το κριτήριο του μέσου αριθμού των
πεντακοσίων εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους,
δημοσιεύουν και διατηρούν στους ιστοτόπους τους δήλωση σχετικά
με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειάς τους όσον αφορά τις κύριες δυσμε
νείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφο
ρίας. Η δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρα
γράφου 2.
5.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι δημοσιεύουν και διατηρούν
στους ιστοτόπους τους:
α) πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον, συνεκτιμώντας δεόντως το
μέγεθος, τη φύση και την κλίμακα των δραστηριοτήτων τους και τα
είδη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων για τα οποία παρέχουν συμ
βουλές, λαμβάνουν υπόψη στις επενδυτικές τους συμβουλές ή στις
ασφαλιστικές τους συμβουλές τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους
παράγοντες αειφορίας, ή
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β) πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν συνεκτι
μούν στις επενδυτικές τους συμβουλές ή στις ασφαλιστικές τους
συμβουλές τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων
στους παράγοντες αειφορίας καθώς και, κατά περίπτωση, πληροφο
ρίες σχετικά με το εάν και πότε προτίθενται να λάβουν υπόψη αυτές
τις δυσμενείς επιπτώσεις.
6.
Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020, οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της
μικτής επιτροπής, ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα υπό μορφή σχεδίου,
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 με θέμα
το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση των πληροφοριών
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου,
όσον αφορά τους δείκτες βιωσιμότητας σχετικά με δυσμενείς κλιματικές
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Οι ΕΕΑ ζητούν, κατά περίπτωση, στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανι
σμό Περιβάλλοντος και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα
κανονισμό δια της εγκρίσεως των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων
του πρώτου εδαφίου, κατά τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
7.
Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021, οι ΕΕΑ καταρτίζουν μέσω της
μικτής επιτροπής ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα υπό μορφήν σχεδίου,
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 με θέμα
το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση των πληροφοριών
των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τους
δείκτες βιωσιμότητας σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις σε κοινωνικά
ζητήματα και ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα
κανονισμό δια της εγκρίσεως των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων
του πρώτου εδαφίου, κατά τα άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 5
Διαφάνεια στις πολιτικές αμοιβών όσον αφορά την ενσωμάτωση
των κινδύνων βιωσιμότητας
1.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρημα
τοοικονομικοί σύμβουλοι περιλαμβάνουν στις πολιτικές αμοιβών τους
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω πολιτικές
συνάδουν με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και δημοσι
εύουν τις πληροφορίες αυτές στους ιστοτόπους τους.
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβά
νονται στις πολιτικές αμοιβών που καταρτίζουν και διατηρούν υποχρε
ωτικώς οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρημα
τοοικονομικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με την τομεακή νομοθεσία και
ιδίως τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ,
2014/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/97 και (ΕΕ) 2016/2341.

Άρθρο 6
Διαφάνεια στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας
1.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές συμπεριλαμβά
νουν τα ακόλουθα στοιχεία στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις:
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α) τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας ενσωματώνονται
στις επενδυτικές τους αποφάσεις, και
β) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πιθανών επιπτώσεων των
κινδύνων βιωσιμότητας στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών
προϊόντων που διαθέτουν.
Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι οι
κίνδυνοι βιωσιμότητας δεν είναι σημαντικοί, οι περιγραφές του πρώτου
εδαφίου περιλαμβάνουν σαφή και συνοπτική σχετική αιτιολόγηση.
2.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις:
α) τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας ενσωματώνονται
στις επενδυτικές ή ασφαλιστικές τους συμβουλές και
β) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πιθανών επιπτώσεων των κιν
δύνων βιωσιμότητας στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών προϊ
όντων επί των οποίων παρέχουν συμβουλές.
Όταν οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θεωρούν ότι οι κίνδυνοι βιω
σιμότητας δεν είναι σημαντικοί, οι περιγραφές του πρώτου εδαφίου
περιλαμβάνουν σαφή και συνοπτική αιτιολόγηση.
3.
Οι γνωστοποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στις παρα
γράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου γίνονται ως εξής:
α) για τους ΔΟΕΕ, στο πλαίσιο της πληροφόρησης των επενδυτών που
αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,
β) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της παροχής των
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 185 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή, όπου αρμόζει, σύμφωνα με το άρθρο 29
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97,
γ) για τα ΙΕΣΠ, στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που ανα
φέρονται στο άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341,
δ) για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που
πληρούν τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της παροχής των πληροφο
ριών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013,
ε)

για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που
πληρούν τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της παροχής των πληροφο
ριών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013,

στ) για τους κατασκευαστές συνταξιοδοτικών προϊόντων, γραπτώς και
εγκαίρως, προτού ο ιδιώτης επενδυτής δεσμευτεί με σύμβαση που
αφορά το συνταξιοδοτικό προϊόν,
ζ)

για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, στο πλαίσιο του ενημερωτι
κού δελτίου που αναφέρεται στο άρθρο 69 της οδηγίας
2009/65/ΕΚ,

η) για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυ
λακίου ή παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, σύμφωνα με το άρθρο
24 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
θ) για τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου
ή που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, σύμφωνα με το άρθρο 24
παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
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ι)

για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές επι
χειρήσεις που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά IBIP
και για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλι
στικές συμβουλές όσον αφορά συνταξιοδοτικά προϊόντα που εκτί
θενται στις διακυμάνσεις της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 29
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97,

ια) για τους ΔΟΕΕ των ΕΜΕΚ, στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου
που αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760,
ιβ) για τους παρόχους PEPP, στο έγγραφο βασικών πληροφοριών
PEPP που αναφέρεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ)
2019/1238.

Άρθρο 7
Διαφάνεια των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα σε επίπεδο
χρηματοπιστωτικού προϊόντος
1.
Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν,
όταν ένας συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές εφαρμόζει το
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή το άρθρο 4 παράγραφος 3 ή 4,
οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 περι
λαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση του εάν, με ποιον τρόπο, ένα
χρηματοπιστωτικό προϊόν λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επι
πτώσεις στους παράγοντες αειφορίας,
β) δήλωση ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώ
σεις στους παράγοντες αειφορίας είναι διαθέσιμες στις πληροφορίες
που πρέπει να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγρα
φος 2.
Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2
περιλαμβάνουν ποσοτικοποιημένες κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους
παράγοντες αειφορίας, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να βασίζονται
στις διατάξεις των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που έχουν εγκριθεί
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 6 και 7.
2.
Όταν ένας συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές εφαρμόζει
το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι γνωστοποιήσεις που αναφέ
ρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 περιλαμβάνουν για κάθε χρηματοπι
στωτικό προϊόν δήλωση ότι ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγο
ρές δεν λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών
αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας καθώς και τη σχετική αιτιολό
γηση.

Άρθρο 8
Διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών ή
κοινωνικών χαρακτηριστικών σε προσυμβατικές γνωστοποιήσεις
1.
Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν ενέχει, μεταξύ άλλων, προώ
θηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, ή συνδυασμό
αυτών, και εφόσον οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επεν
δύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, οι πληροφορίες
που πρέπει να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι
1 και 3 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται τα εν
λόγω χαρακτηριστικά,
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β) εάν έχει καθοριστεί κάποιος δείκτης ως δείκτης αναφοράς, πληρο
φορίες σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο ο δείκτης
αυτός συνάδει με τα εν λόγω χαρακτηριστικά.
2.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν
στις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 6
παράγραφοι 1 και 3 ένδειξη του πού βρίσκεται η μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δείκτη της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.
▼M1
2α.
Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθι
στούν διαθέσιμο χρηματοπιστωτικό προϊόν όπως αναφέρεται στο
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1), περιλαμβάνουν στις πληροφορίες προς γνωστο
ποίηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανο
νισμού πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 6 του κανο
νισμού (ΕΕ) 2020/852.
3.
Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μεικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμι
στικών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες του
περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών προς γνωστοποί
ηση δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
▼B
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ΕΕΑ λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα
είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους και τις
διαφορές μεταξύ τους, καθώς και τον στόχο για ακριβείς, δίκαιες,
σαφείς, μη παραπλανητικές, απλές και συνοπτικές γνωστοποιήσεις.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύ
πων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην Επιτροπή έως τις
30 Δεκεμβρίου 2020.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα
κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρο
νται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονι
σμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.
▼M1
4.
Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μεικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμι
στικών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες του
περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται
στην παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου.
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ΕΕΑ
λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα
χαρακτηριστικά τους και τις μεταξύ τους διαφορές, καθώς και τον
στόχο οι γνωστοποιήσεις να είναι ακριβείς, καλόπιστες, σαφείς, μη
παραπλανητικές, απλές και συνοπτικές και, όπου είναι αναγκαίο να
επιτευχθεί ο στόχος αυτός, καταρτίζουν σχέδια τροποποίησης των ρυθ
μιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου. Τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων λαμβά
νουν υπόψη τις αντίστοιχες ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται
στο άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ)
2020/852 όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζο
νται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου της, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων, και για την τροποποίηση του κανο
νισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).
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Οι ΕΕΑ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο:
α) όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 9 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 ως την
1η Ιουνίου 2021, και
β) όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 9 στοιχεία γ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, ως την
1η Ιουνίου 2022.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα
κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρο
νται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα
άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
▼B
Άρθρο 9
Διαφάνεια

των

αειφόρων επενδύσεων
γνωστοποιήσεις

στις

προσυμβατικές

1.
Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει ως στόχο του αειφόρες
επενδύσεις και έχει καθοριστεί ένας δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι
πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 6 παρά
γραφοι 1 και 3 συνοδεύονται από τα ακόλουθα:
α) πληροφορίες για το πώς ο καθορισμένος δείκτης ευθυγραμμίζεται με
τον εν λόγω στόχο,
β) επεξήγηση του λόγου και του τρόπου με τον οποίο ο ευθυγραμμι
ζόμενος με τον εν λόγω στόχο καθορισμένος δείκτης διαφοροποι
είται από έναν δείκτη ευρείας βάσης.
2.
Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει ως στόχο του αειφόρες
επενδύσεις και δεν έχει καθοριστεί δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι
προς αποκάλυψη πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγρα
φοι 1 και 3 περιλαμβάνουν επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο επι
τυγχάνεται ο εν λόγω στόχος.
3.
Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει ως στόχο του τη μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι πληροφορίες που πρέπει να
γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 3 περιλαμβά
νουν τον στόχο για έκθεση σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα με σκοπό την επίτευξη των μακροπροθέσμων στόχων υπερ
θέρμανσης του πλανήτη, της συμφωνίας των Παρισίων.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όταν
δεν είναι διαθέσιμος ο ενωσιακός δείκτης αναφοράς για την κλιματική
μετάβαση ούτε ο εναρμονισμένος με τη συμφωνία των Παρισίων ενω
σιακός δείκτης αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), οι πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 6 περιλαμβάνουν λεπτομερή επεξήγηση
του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαρκής προσπάθεια να
εκπληρωθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα με σκοπό την επίτευξη των μακροπροθέσμων στόχων υπερ
θέρμανσης του πλανήτη, της συμφωνίας των Παρισίων.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποι
ούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστω
τικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και
για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (ΕΕ L 171 της 29.6.2016, σ. 1).
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▼B
4.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν
στις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 6
παράγραφοι 1 και 3 ένδειξη του πού βρίσκονται η μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεικτών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και οι δείκτες αναφοράς που ανα
φέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
▼M1
4α.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν
στις πληροφορίες προς γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγρα
φοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού τις πληροφορίες που απαιτούνται
δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.
5.
Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μεικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμι
στικών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες του
περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών προς γνωστοποί
ηση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.
▼B
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ΕΕΑ
λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
τους στόχους τους όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3
και τις διαφορές μεταξύ τους, καθώς και τον στόχο για ακριβείς,
δίκαιες, σαφείς, μη παραπλανητικές, απλές και συνοπτικές γνωστοποι
ήσεις.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην Επιτροπή έως τις 30 Δεκεμβρίου
2020.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα
κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρο
νται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονι
σμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.
▼M1
6.
Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μεικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμι
στικών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες του
περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται
στην παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου.
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ΕΕΑ
λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
τους στόχους τους όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4α του παρόντος
άρθρου και τις μεταξύ τους διαφορές, καθώς και τον στόχο οι γνω
στοποιήσεις να είναι ακριβείς, καλόπιστες, σαφείς, μη παραπλανητικές,
απλές και συνοπτικές και, όπου είναι αναγκαίο να επιτευχθεί ο στόχος
αυτός, καταρτίζουν σχέδια τροποποίησης στα, ρυθμιστικά τεχνικά πρό
τυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Τα
σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων λαμβάνουν υπόψη τις αντίστοι
χες ημερομηνίες εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 27 στοιχεία α)
και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 όσον αφορά τους περιβαλλοντι
κούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο:
α) όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 9 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 , έως την
1η Ιουνίου 2021, και
β) όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 9 στοιχεία γ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, έως την
1η Ιουνίου 2022.
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Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα
κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρο
νται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα
άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
▼B
Άρθρο 10
Διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών ή
κοινωνικών χαρακτηριστικών και των αειφόρων επενδύσεων σε
δικτυακούς τόπους
1.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν
και τηρούν στους δικτυακούς τόπους τους τις ακόλουθες πληροφορίες
για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 8 παρά
γραφος 1 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2 και 3:
α) περιγραφή των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή
του στόχου των αειφόρων επενδύσεων,
β) πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για
να αξιολογηθούν, να μετρηθούν και να παρακολουθηθούν τα περι
βαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή ο αντίκτυπος των αειφό
ρων επενδύσεων που έχουν επιλεγεί για το χρηματοπιστωτικό προϊ
όν, συμπεριλαμβανομένων των πηγών των δεδομένων του, των κρι
τηρίων ελέγχου για τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία και των
σχετικών δεικτών αειφορίας που χρησιμοποιούνται για να μετρηθούν
τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή ο συνολικός αντί
κτυπος του χρηματοπιστωτικού προϊόντος στην αειφορία,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9,
δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11.
Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται βάσει του πρώτου εδαφίου είναι
σαφείς, συνοπτικές και κατανοητές για τους επενδυτές. Δημοσιεύονται
κατά τρόπο ακριβή, δίκαιο, σαφή, μη παραπλανητικό, απλό και συνο
πτικό και σε εμφανή και εύκολα προσβάσιμη περιοχή του δικτυακού
τόπου.
2.
Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμι
στικών τεχνικών προτύπων, όπου διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτο
μέρειες του περιεχομένου των πληροφοριών που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) και οι απαιτήσεις παρου
σίασης, όπως αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγρά
φου.
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ΕΕΑ
λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα
χαρακτηριστικά και τους στόχους τους που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 και τις διαφορές μεταξύ τους. Οι ΕΕΑ επικαιροποιούν τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών και τεχνο
λογικών εξελίξεων.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην Επιτροπή έως τις 30 Δεκεμβρίου
2020.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα
κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρο
νται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονι
σμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.
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Άρθρο 11
Διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών ή
κοινωνικών χαρακτηριστικών και των αειφόρων επενδύσεων στις
περιοδικές εκθέσεις
1.
Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθιστούν
διαθέσιμο χρηματοπιστωτικό προϊόν όπως αναφέρεται στο άρθρο 8
παράγραφος 1 ή στο άρθρο 9 παράγραφος 1, 2 ή 3, περιλαμβάνουν
επίσης τα κάτωθι στοιχεία στις περιοδικές εκθέσεις:
α) για χρηματοπιστωτικό προϊόν όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παρά
γραφος 1, τον βαθμό επίτευξης των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών
χαρακτηριστικών·
β) για χρηματοπιστωτικό προϊόν όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παρά
γραφος 1, 2 ή 3,
i) τον συνολικό αντίκτυπο του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ως
προς την αειφορία, μέσω σχετικών δεικτών αειφορίας, ή
ii) όπου έχει καθοριστεί δείκτης αναφοράς, σύγκριση μεταξύ του
συνολικού αντικτύπου του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, ως
προς την αειφορία, και του αντικτύπου του καθορισμένου δείκτη
και του δείκτη ευρείας βάσης, μέσω δεικτών αειφορίας·
▼M1
γ) για ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που υπόκειται στο άρθρο 5 του
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνά
μει του εν λόγω άρθρου·
δ) για ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που υπόκειται στο άρθρο 6 του
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνά
μει του εν λόγω άρθρου.
▼B
2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρό
ντος άρθρου δημοσιοποιούνται ως εξής:
α) για τους ΔΟΕΕ, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22
της οδηγίας 2011/61/ΕΕ,
β) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ετησίως και γραπτώς, σύμφωνα
με το άρθρο 185 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ,
γ) για τα ΙΕΣΠ, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 29 της
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341,
δ) για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που
πληρούν τις προϋποθέσεις, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται
στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013,
ε)

για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που
πληρούν τις προϋποθέσεις, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο
άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013,

στ) για τους κατασκευαστές συνταξιοδοτικών προϊόντων, γραπτώς σε
ετήσια έκθεση ή σε έκθεση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,
ζ)

για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, στην ετήσια έκθεση που
αναφέρεται στο άρθρο 69 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ,
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▼B
η) για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυ
λακίου, σε περιοδική έκθεση όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παρά
γραφος 6 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
θ) για τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλα
κίου, σε περιοδική έκθεση όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παρά
γραφος 6 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ,
ι)

για τους παρόχους PEPP, στην δήλωση παροχών PEPP που ανα
φέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι συμ
μετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δύνανται να χρησιμοποιούν
τις πληροφορίες σε εκθέσεις διαχείρισης που καταρτίζονται σύμφωνα με
το άρθρο 19 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, ή σε μη χρηματοοικονομικές δηλώ
σεις που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19α της εν λόγω οδηγίας,
κατά περίπτωση.
▼M1
4.
Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μεικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμι
στικών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες του
περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται
στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1.
▼B
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ΕΕΑ λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα
είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα χαρακτηριστικά και τους στό
χους τους και τις διαφορές μεταξύ τους. Οι ΕΕΑ επικαιροποιούν τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών και τεχνο
λογικών εξελίξεων.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύ
πων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην Επιτροπή έως τις
30 Δεκεμβρίου 2020.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώσει τον παρόντα
κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρο
νται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των κανονι
σμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010.
▼M1
5.
Οι ΕΕΑ καταρτίζουν, μέσω της μεικτής επιτροπής, σχέδια ρυθμι
στικών τεχνικών προτύπων όπου διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες του
περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ).
Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ΕΕΑ
λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα
χαρακτηριστικά τους και τους στόχους τους και τις μεταξύ τους διαφο
ρές και, όπου αρμόζει καταρτίζουν σχέδια τροποποίησης των ρυθμιστι
κών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρό
ντος άρθρου. Τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων λαμβάνουν
υπόψη τις αντίστοιχες ημερομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται στο
άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ)
2020/852 όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζο
νται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού. Οι ΕΕΑ επικαιροποιούν τα
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα υπό το φως των ρυθμιστικών και τεχνολο
γικών εξελίξεων.
Οι ΕΕΑ υποβάλλουν στην Επιτροπή τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών
προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο:
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α) όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 9 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 , έως την
1η Ιουνίου 2021, και
β) όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται στο
άρθρο 9 στοιχεία γ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, έως την
1η Ιουνίου 2022.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να συμπληρώνει τον παρόντα
κανονισμό εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρο
νται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα
άρθρα 10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.
▼B
Άρθρο 12
Αναθεώρηση των γνωστοποιήσεων
1.
Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές διασφαλίζουν
ότι οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3,
5 ή 10 επικαιροποιείται διαρκώς. Όταν ο συμμετέχων στις χρηματοπι
στωτικές αγορές τροποποιεί τις εν λόγω πληροφορίες, δημοσιεύεται
σαφής επεξήγηση της τροποποίησης αυτής στον ίδιο δικτυακό τόπο.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στους
χρηματοοικονομικούς συμβούλους όσον αφορά τις πληροφορίες που
δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5.

Άρθρο 13
Διαφημιστικές ανακοινώσεις
1.
Με την επιφύλαξη αυστηρότερης τομεακής νομοθεσίας, ιδίως των
οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2014/65/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/97 και του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές
αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μεριμνούν ώστε οι δια
φημιστικές τους ανακοινώσεις να μην αντιφάσκουν με τις πληροφορίες
που γνωστοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
2.
Οι ΕΕΑ δύνανται να καταρτίζουν, μέσω της μικτής επιτροπής,
σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό της τυπο
ποιημένης παρουσίασης πληροφοριών για την προώθηση περιβαλλοντι
κών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και αειφόρων επενδύσεων.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το
άρθρο 15 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010
και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 14
Αρμόδιες αρχές
1.
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές που έχουν
οριστεί σύμφωνα με την τομεακή νομοθεσία, και ιδίως την τομεακή
νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος
κανονισμού, και βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, παρακολουθούν τη
συμμόρφωση των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και
των χρηματοοικονομικών συμβούλων προς τις απαιτήσεις που επιβάλ
λονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες
τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την άσκηση
των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
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2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές
συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15
Διαφάνεια των ΙΕΣΠ και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
1.
Τα ΙΕΣΠ δημοσιεύουν και τηρούν τις πληροφορίες που αναφέρο
νται στα άρθρα 3 έως 7 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2
στοιχείο στ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341.
2.
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κοινοποιούν τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο
άρθρο 5, στο άρθρο 6 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας (ΕΕ)
2016/97.

Άρθρο 16
Συνταξιοδοτικά προϊόντα που καλύπτονται από τους κανονισμούς
(ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009
1.
Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόζουν τον
παρόντα κανονισμό στους κατασκευαστές συνταξιοδοτικών προϊόντων
που διαχειρίζονται εθνικά καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία
εμπίπτουν στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ.
987/2009. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατασκευαστές συνταξιοδοτικών
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο δ) του
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν τους κατασκευαστές συνταξιοδο
τικών προϊόντων που διαχειρίζονται εθνικά καθεστώτα κοινωνικής
ασφάλισης και των συνταξιοδοτικών προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 σημείο 8) του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο
κατά το άρθρο 2 σημείο 8) του παρόντος κανονισμού ορισμός του
συνταξιοδοτικού προϊόντος τεκμαίρεται ότι περιλαμβάνει τα συνταξιο
δοτικά προϊόντα της πρώτης περιόδου.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στις EEA τις
αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 1.

Άρθρο 17
Εξαιρέσεις
1.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ασφαλιστικούς διαμε
σολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP
ούτε σε επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές
όταν πρόκειται για επιχειρήσεις – ασχέτως νομικής μορφής – περιλαμ
βανομένων των φυσικών προσώπων ή των ελεύθερων επαγγελματιών,
εφόσον απασχολούν λιγότερα από τρία άτομα.
2.
Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό
στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμ
βουλές όσον αφορά τα IBIP ή στις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέ
χουν επενδυτικές συμβουλές όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στις ΕΕΑ τις
αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 2.

02019R2088 — EL — 12.07.2020 — 001.005 — 18
▼B
Άρθρο 18
Έκθεση
Οι ΕΕΑ προβαίνουν σε αξιολόγηση της έκτασης των εκούσιων γνω
στοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το
άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α). Το αργότερο στις 10 Σεπτεμβρίου
2022, οι ΕΕΑ υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές και διατυπώνουν συστάσεις όσον αφορά τα πρό
τυπα εκούσιας υποβολής στοιχείων. Στην ετήσια έκθεση εξετάζονται οι
συνέπειες των πρακτικών δέουσας επιμέλειας επί των γνωστοποιήσεων
βάσει του παρόντος κανονισμού και παρέχονται σχετικές οδηγίες. Η
έκθεση δημοσιοποιείται και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 19
Αξιολόγηση
1.
Έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και εξετάζει ιδίως εάν:
α) η αναφορά στον μέσο αριθμό εργαζομένων στο άρθρο 4 παράγραφοι
3 και 4 θα πρέπει να διατηρηθεί, να αντικατασταθεί ή να συνοδευτεί
από άλλα κριτήρια, και εξετάζει τα οφέλη και την αναλογικότητα
του σχετικού διοικητικού φόρτου·
β) εάν η λειτουργία του παρόντος κανονισμού παρεμποδίζεται από την
έλλειψη δεδομένων ή την ανεπαρκή ποιότητά τους, συμπεριλαμβα
νομένων των δεικτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγο
ντες βιωσιμότητας από τις εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις.
2.
Η αξιολόγηση της παραγράφου 1 συνοδεύεται ενδεχομένως από
νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 10 Μαρτίου 2021.

3.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου:

▼M1
α) Το άρθρο 4 παράγραφος 6 και παράγραφος 7, το άρθρο 8 παρά
γραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το
άρθρο 11 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 2 εφαρμόζο
νται από την 29η Δεκεμβρίου 2019·
β) Το άρθρο 2α, το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 6
και το άρθρο 11 παράγραφος 5 εφαρμόζονται από τις 12 Ιουλίου
2020·
γ) το άρθρο 8 παράγραφος 2α και το άρθρο 9 παράγραφος 4α εφαρ
μόζονται:
i) όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται
στο άρθρο 9 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ)
2020/852 (1), από την 1η Ιανουαρίου 2022, και
(1) ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθμός του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού.
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ii) όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναφέρονται
στο άρθρο 9 στοιχεία γ) έως στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852,
από την 1η Ιανουαρίου 2023:
δ) Το άρθρο 11 παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται από την 1η
Ιανουαρίου 2022.
▼B
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

