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Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ . 25/95 της 23ης Οκτωβρίου 1995 η οποία καθορίστηκε από
το Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέσπιση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά
τροφίμων
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Κοινή θεση (ΕΚ) αριθ . 26/95 της 23ης Οκτωβρίου 1995 η οποία καθορίστηκε από
το Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών

9

Κοινή θέση (ΕΚ) αριθ . 27/95 της 7ης Νοεμβρίου 1995 η οποία καθορίστηκε από το
Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 189 B της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη θέσπιση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγ
γιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και χωματιδιακών ρύπων από ντηζελοκινητή
ρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 320/1

I
Ανακοινώσεις

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 25/95

η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 1995
για τη θέσπιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της . . . σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων
(95/C 320/01 )

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

οτι o παρών κανονισμος δεν αφορά τα πρόσθετα τροφί
μων, τις αρτυματικές ύλες για τρόφιμα και τους διαλύτες
εκχύλισης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων

Έχοντας υπόψη :

κοινοτικών διατάξεων

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

οτι πρεπει να ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την εμπορία
νέων τροφίμων και συστατικών αυτών προερχομένων από
ποικιλίες φυτικών ειδών, τηρουμένης της οδηγίας 70/457/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί του
κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών
ειδών (4) και της οδηγίας 7Θ/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
29ης Σεπτεμβρίου 1970 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά
κηπευτικών (5)·

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

και ιδίως το άρθρο 100 A,

την πρόταση της Επιτροπής (*),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη διαδικασία του άρθρου 189 B της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι οι υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθε
σιών σχετικά με τα νέα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων
μπορούν να προβάλλουν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση
των τροφίμων και να δημιουργήσουν συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού , επηρεάζοντας έτσι άμεσα τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς·
ότι, για να προστατευθεί η υγεία του κοινού , τα νέα
τρόφιμα και συστατικά αυτών πρέπει να υπάγονται σε
ενιαία εξέταση ασφαλείας μέσω κοινοτικής διαδικασίας
πριν τεθούν στην κοινοτική αγορά- ότι για νέα τρόφιμα και
συστατικά, κατ' ουσίαν ισοδύναμα με υφιστάμενα, αρκεί
μια απλοποιημένη διαδικασία*

ότι μπορούν να προέλθουν κίνδυνοι για το περιβάλλον από
τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που περιέχουν ή συνίστα
νται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς· ότι η
οδηγία 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου
1990 για τη σκόπιμη απελευθέρωση γενετικώς τροποποιη
μένων οργανισμών στο περιβάλλον (6) ορίζει ότι για τα
προϊόντα αυτά πρέπει πάντοτε να διενεργείται εκτίμηση
των περιβαλλοντικών κινδύνων, ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια για το περιβάλλον ότι, για να δημιουργηθεί ένα
κοινοτικό σύστημα αξιολόγησης των προϊόντων αυτών,
πρέπει να περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό διατάξεις
για ειδική εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, η
οποία, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 10 της

οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, πρέπει να είναι ανάλογη με την εκεί
προβλεπόμενη , καθώς και αξιολόγηση της καταλληλότητας
(4) ΕΕ αριθ. L 225 της 12. 10. 1970, σ. 1 . Οδηγία οπως τροποποιή

θηκε τελευταία από την οδηγία 90/654/Ε0Κ (ΕΕ αριθ. L 353

(') ΕΕ αριθ. C 190 της 29. 7. 1992, σ. 3 .
(2) ΕΕ αριθ . C 108 της 19. 4. 1993 , σ. 8.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . . (δεν δημοσιεύ

θηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Κοινή θέση του
Συμβουλίου της . . . (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη
Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
. . . δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

της 17. 12 . 1990, σ. 48).
(5) ΕΕ αριθ . L 225 της 12 . 10. 1970, o. 7 . Οδηγία όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 9Θ/654/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 353
της 17 . 12. 1990, σ. 48).
(6) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5 . 1990, σ. 15 . Οδηγία όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 94/15/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 103 της
22. 4. 1994, σ. 20).
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των προϊοντων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως τρό
φιμα ή ως συστατικά τροφίμων

ότι πρέπει να ζητείται η γνώμη της επιστημονικής επιτρο
πής τροφίμων της απόφασης 74/234/ΕΟΚ (*) για κάθε θέμα
του παρόντος κανονισμού που μπορεί να άπτεται της
δημόσιας υγείας
ότι για τα νέα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων ισχύουν οι
διατάξεις της οδηγίας 89/397/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 1989
του Συμβουλίου για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων (2)
και της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης
Οκτωβρίου 1993 σχετικά με πρόσθετα μέτρα για τον επίση
μο έλεγχο των τροφίμων (3)
ότι, ασχέτως των άλλων απαιτήσεων της κοινοτικής νομο
θεσίας περί επισήμανσης τροφίμων, χρειάζονται ειδικές
πρόσθετες απαιτήσεις περί επισήμανσης οι οποίες πρέπει
να αποτελέσουν αντικείμενο σαφών διατάξεων ώστε o
καταναλωτής να έχει την αναγκαία ενημέρωση· ότι πρέπει
να διασφαλισθεί η ενημέρωση συγκεκριμένων πληθυσμια
κών ομάδων με παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες όταν
η παρουσία σε ένα νέο τρόφιμο ουσιών που δεν απαντώ
νται και στο αντίστοιχο ισοδύναμο υφιστάμενο τρόφιμο
τους προκαλεί ηθικές επιφυλάξεις- ότι, ως προς την επισή
μανση , η ενημέρωση του καταναλωτού για την παρουσία
γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού της οδηγίας 90/
220/ΕΟΚ, όταν η τροποποίηση δεν συνίσταται μόνο στην
απλή μεταβολή των αγρονομικών χαρακτηριστικών, αποτε
λεί πρόσθετη απαίτηση εφαρμοστέα επί των τροφίμων και
συστατικών τους που καλύπτονται από τον παρόντα κανο
νισμό·

ότι, σε ό,τι αφορά τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να
προβλεφθεί διαδικασία, με την οποία θα καθιερώνεται η
στενή συνεργασία κρατών μελών και Επιτροπής στο πλαί
σιο της μόνιμης επιτροπής τροφίμων που συγκροτήθηκε με
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ναλωση στην Κοινότητα και ανήκουν στις ακόλουθες κατη
γορίες:

α) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που περιέχουν ή
συνίστανται από γενετικώς τροποποιημένους οργανι
σμούς, κατά την έννοια της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ
β) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων από γενετικώς τρο
ποποιημένους οργανισμούς, αλλά δεν περιέχουν τέτοι
ους οργανισμούς·

γ) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων με νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή σύνταξη
δ) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται
ή έχουν απομονωθεί από μικροοργανισμούς, μύκητες ή
φύκη

ε) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται
ή έχουν απομονωθεί από φυτά, και συστατικά τροφί
μων τα οποία έχουν απομονωθεί από ζώα, εκτός από
τα τρόφιμα και τα . συστατικά τροφίμων που έχουν
ληφθεί με παραδοσιακές πρακτικές πολλαπλασιασμού
ή αναπαραγωγής και έχουν ακινδύνως χρησιμοποιηθεί
ως τρόφιμα και κατά το παρελθόνστ) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων για τα οποία έχει
εφαρμοστεί μέθοδος παραγωγής που δεν χρησιμοποιεί
ται ευρέως, εφόσον η μέθοδος αυτή προκαλεί στη
σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων ή των συστατικών
τροφίμων σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη
θρεπτική τους αξία, το μεταβολισμό τους ή την περιε
κτικότητά τους σε ανεπιθύμητες ουσίες.

3. Εφόσον παραστεί ανάγκη, χρησιμοποιείται η διαδικα
σία του άρθρου 13 για να διαπιστωθεί εάν ένας τύπος
τροφίμου ή συστατικού τροφίμου εμπίπτει στην παρά
γραφο 2.

την απόφαση 69/414/ΕΟΚ (4),
Άρθρο 2

O παρών κανονισμος δεν εφαρμόζεται:
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται διατάξεις για
τη διάθεση νέων τροφίμων ή νέων συστατικών τροφίμων
στην αγορά.

2. O παρών κανονισμός ρυθμίζει τη διάθεση στην αγορά
τροφίμων ή συστατικά τροφίμων, τα οποία δεν έχουν,
μέχρι σήμερα, χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατα
(1) ΕΕ αριθ . L 136 της 20. 5 . 1974, σ. 1 .

(2) ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 23. Οδηγία οπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 93/99/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 290 της
24. 11 . 1993, σ. 14).
(3) ΕΕ αριθ . L 290 της 24. 10. 1993 , σ. 14.
(4 ΕΕ αριθ . L 291 της 19. 11 . 1969, σ. 9.

α) στα πρόσθετα τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 89/1Θ7/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα
που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα
οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (5)
β) στις αρτυματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα
τρόφιμα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδη
γίας 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου
1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών στον τομέα των αρτυμάτων που προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των βασικών
υλικών από τα οποία παρασκευάζονται (6Υ
(5) ΕΕ αριθ . L 40 της 11 . 2. 1989, σ. 27. Οδηγία οπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 94/34/ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 237 της
10. 9. 1994, σ. 1 ).
(6) ΕΕ αριθ. L 184 της 15. 7. 1988, σ. 61 . Οδηγία όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 91/71/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 42 της
15 . 2. 1991 , σ. 25 ).
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γ) στους διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή τροφίμων και εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 88/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθε
σιών των κρατών μελών που αφορούν τους διαλύτες
εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή
των τροφίμων και των συστατικών τους f1).

Αριθ. C 320/3

οσον αφορά τη σύνθεση, τη θρεπτική αξία, το μεταβολι
σμό, τη χρήση για την οποία προορίζονται και την περιεκ
τικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες.
Εφόσον παραστεί ανάγκη, χρησιμοποιείται · η διαδικασία
του άρθρου 13 για να διαπιστωθεί εάν ένας τύπος τροφί
μου ή συστατικού τροφίμου εμπίπτει στην παρούσα
παράγραφο.

Αρθρο 3

Άρθρο 4

1 . Τα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού :
— δεν πρέπει να παρουσιάζουν κίνδυνο για τον κατανα
λωτή,
— δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή ,

— δεν πρέπει να διαφέρουν από τα τρόφιμα ή συστατικά
τροφίμου που αντικαθιστούν σε βαθμό που η συνήθης
τους κατανάλωση να θίγει τον καταναλωτή, από άποψη
θρεπτικής αξίας.
2. Προκειμένου να διατεθούν στην αγορά της Κοινότη
τας τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υπάγονται στον
παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται οι διαδικασίες των άρ
θρων 4, 6, 7 και 8, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1
και των λοιπών παραμέτρων που αναφέρονται στα εν λόγω
άρθρα.
Εντούτοις, όσον αφορά τα τρόφιμα και συστατικά τροφί
μων στα οποία αναφέρεται o παρών κανονισμός και τα
οποία προέρχονται από φυτικές ποικιλίες υποκείμενες στις
διατάξεις των οδηγιών 7Θ/457/ΕΟΚ και 7Θ/458/ΕΟΚ, η
απόφαση έγκρισης για την οποία γίνεται λόγος στο άρ
θρο 7 λαμβάνεται στο πλαίσιο των διαδικασιών που ορί
ζονται από τις ανωτέρω οδηγίες, εφόσον αυτές λαμβάνουν
υπόψη τόσο τους κανόνες αξιολόγησης που θεσπίζονται με
τον παρόντα κανονισμό όσο και τα κριτήρια της παρα
γράφου 1 , εξαιρέσει των διατάξεων περί επισήμανσης των
εν λόγω τροφίμων ή συστατικών τροφίμων, οι οποίες,
σύμφωνα με το άρθρο 8, ορίζονται με τη διαδικασία του
άρθρου 13.
3 . Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται
στα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), όταν o γενετικώς
τροποποιημένος οργανισμός που χρησιμοποιείται για την
παρασκευή των, διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού .
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, η διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 5 εφαρμόζεται στα τρόφιμα ή
συστατικά τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 2 στοιχεία β), δ) και ε), τα οποία, βάσει των
γενικώς ανεγνωρισμένων επιστημονικών δεδομένων ή
βάσει γνωμοδότησης ενός από τους αρμόδιους οργανισμο
ύς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 , είναι κατ'
ουσίαν ισοδύναμα με υπάρχοντα τρόφιμα ή συστατικά
τροφίμων
(!) ΕΕ αριθ. L 157 της 24. 6. 1988, σ. 28. Οδηγία οπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 92/115/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 409
της 31 . 12. 1992, σ. 31).

1 . O υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της Κοινότη
τας καλούμενος στο εξής «o αιτών» υποβάλλει σχετική
αίτηση στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται
να διατεθεί το προϊόν για πρώτη φορά. Ταυτοχρόνως δε
διαβιβάζει στην Επιτροπή αντίγραφο της αίτησης.

2.

Διενεργείται η αρχική αξιολόγηση που προβλέπει το

άρθρο 6.

Ύστερα από τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 4, το κράτος μέλος που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 πληροφορεί αμέσως τον αιτούντα:

— ότι μπορεί να διαθέσει στην αγορά το τρόφιμο ή το
συστατικό τροφίμου, εφόσον δεν απαιτείται η συμπλη
ρωματική αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 3 και εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αιτιολο
γημένη αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρα
φος 4, ή

— ότι απαιτείται έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7.
3. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την
επωνυμία και τη διεύθυνση των εθνικών οργανισμών που
είναι αρμόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεων αρχικής αξιο
λόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.
4. Πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρό
ντος κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις σχετι
κά με τις επιστημονικές πλευρές:
— των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται προς
υποστήριξη της αίτησης και του τρόπου παρουσίασής
τους ,

— της σύνταξης των εκθέσεων αρχικής αξιολόγησης που
προβλέπονται στο άρθρο 6.

5. Οι τυχόν λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρ
θρου 13.

Άρθρο 5 .
Στην περίπτωση τροφίμων ή συστατικών τροφίμων που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, o αιτών κοινο
ποιεί τη διάθεση στην Επιτροπή . H κοινοποίηση συνο

δεύεται από τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 4. H Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη
μέλη αντίγραφο της κοινοποίησης εντός εξήντα ημερών,
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αιτήσει δε ενός κράτους μέλους, διαβιβάζει επίσης αντίγρα
φο των προαναφερθέντων σχετικών στοιχείων. H Επιτρο
πή δημοσιεύει κατ' έτος περίληψη αυτών των κοινοποιήσε
ων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, σειρά C.
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Άρθρο 7

1 . Όταν απαιτείται συμπληρωματική αξιολόγηση σύμφω
να με το άρθρο 6 παράγραφος 3 ή όταν διατυπώνεται
αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, λαμβά
νεται με τη διαδικασία του άρθρου 13 απόφαση έγκρισης.

Άρθρο 6

1 . H αίτηση που αναφερεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες, συμπεριλαμβανο
μένου αντιγράφου των μελετών που έχουν πραγματοποιη
θεί, και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο επιτρέπει να διαπι
στωθεί ότι το προϊόν ή συστατικό προϊόντων διατροφής
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 1
καθώς και πρόταση για την παρουσίαση και επισήμανση
του τροφίμου ή του συστατικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του άρθρου 8. H αίτηση συνοδεύεται από περίληψη του
φακέλου .

2.

H απόφαση ορίζει το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης

και καθορίζει ενδεχομένως:

— τις προϋποθέσεις για τη χρήση του τροφίμου ή του
συστατικού τροφίμου ,

— την ονομασία του τροφίμου ή του συστατικού τροφί
μου , καθώς και τα χαρακτηριστικά του ,

— τις ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης που αναφέρονται
στο άρθρο 8.

2. Μόλις παραλάβει την αίτηση για διάθεση στην αγορά,
το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγρα
φος 1 μεριμνά για τη διενέργεια μιας αρχικής αξιολόγησης.
Για το σκοπό αυτό, είτε κοινοποιεί στην Επιτροπή το
όνομα του αρμόδιου οργανισμού αξιολόγησης τροφίμων, o
οποίος είναι επιφορτισμένος με τη σύνταξη της αρχικής
έκθεσης αξιολόγησης, είτε ζητά από την Επιτροπή να
λάβει, μαζί με ένα άλλο κράτος μέλος, τα αναγκαία μέτρα
ώστε η έκθεση αυτή να συνταχθεί από έναν από τους
αρμόδιους οργανισμούς αξιολόγησης που αναφέρονται στο

3. H Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τον αιτούντα για την
λαμβανόμενη απόφαση. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 8

άρθρο 4 παράγραφος 3 .

H Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως στα κράτη μέλη αντίγραφο
της περίληψης του φακέλου που έχει υποβάλει o αιτών, και
την επωνυμία του αρμόδιου οργανισμού αξιολόγησης τρο
φίμων που είναι επιφορτισμένος με την αρχική αξιολόγη
ση .

3 . H αρχική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται εντός
τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης που πληροί
της προϋποθέσεις της παραγράφου 1 , σύμφωνα με τις
συστάσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 4 παρά
γραφος 4, αναφέρεται δε σ' αυτήν εν συμπεράσματι εάν
απαιτείται συμπληρωματική αξιολόγηση, σύμφωνα με το
άρθρο 7, του τροφίμου ή του συστατικού τροφίμου .

4. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει αμέσως
την έκθεση του αρμόδιου οργανισμού αξιολόγησης τροφί
μων στην Επιτροπή, η οποία τη διαβιβάζει στα άλλα κράτη
μέλη . Ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή μπορούν εντός
προθεσμίας εξήντα ημερών από την ημερομηνία διαβίβα
σης της έκθεσης από την Επιτροπή να διατυπώσουν παρα
τηρήσεις ή να προβάλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις για
την εμπορία του συγκεκριμένου τροφίμου ή συστατικού
τροφίμου . Οι παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις μπορούν επίσης
να αφορούν την παρουσίαση ή την επισήμανση του τροφί
μου ή του συστατικού τροφίμου.
Αποδέκτης των παρατηρήσεων ή αντιρρήσεων είναι η
Επιτροπή, η οποία τις διαβιβάζει στα κράτη μέλη εντός της
προαναφερόμενης στο εδάφιο 1 προθεσμίας των εξήντα
ημερών.

O αιτών παρέχει αντίγραφο των χρήσιμων πληροφοριών
της αίτησης μετά από σχετικό αίτημα ενός κράτους
μέλους.

1 . Με την επιφύλαξη των λοιπών απαιτήσεων της κοινο
τικής νομοθεσίας για την επισήμανση των τροφίμων, εφαρ
μόζονται οι εξής συμπληρωματικές ειδικές απαιτήσεις επι
σήμανσης, ώστε o καταναλωτής να ενημερώνεται:

α) για κάθε τροφικό χαρακτηριστικό ή ιδιότητα, όπως:
— σύνθεση,

— θρεπτική αξία ή θρεπτική ενέργεια,
— τη χρήση για την οποία προορίζεται το τρόφιμο,

εφόσον η ιδιότητα ή το χαρακτηριστικό αυτό διαφορο
ποιεί σημαντικά ένα νέο τρόφιμο ή συστατικό τροφί
μου από ένα ήδη υπάρχον ισοδύναμο.
Στην περίπτωση αυτή , στην επισήμανση πρέπει να
μνημονεύονται τα εν λόγω χαρακτηριστικά ή οι τροπο
ποιημένες ιδιότητες, μαζί με υπόδειξη της μεθόδου
βάσει της οποίας ελήφθη το εν λόγω χαρακτηριστικό ή
η ιδιότητα-

β) για την παρουσία, στο νέο τρόφιμο ή συστατικό τροφί
μου , ουσιών που δεν περιέχονται σε ισοδύναμο υφιστά
μενο προϊόν και που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις
στην υγεία ορισμένων κατηγοριών πληθυσμού -

γ) για την παρουσία, στο νέο τρόφιμο, ουσιών που δεν
περιέχονται στο ισοδύναμο υφιστάμενο προϊόν και οι
οποίες γεννούν επιφυλάξεις ηθικής τάξεωςδ) για την παρουσία γενετικά τροποποιημένου οργανι
σμού κατά την έννοια της οδηγίας 90/220/EQK όταν
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αποφασίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 13 του
παρόντος κανονισμού ότι δεν συνίσταται μόνο στην
τροποποίηση των αγρονομικών χαρακτηριστικών.
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συνίστανται σε γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, η

Επιτροπή ή τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τις αναγκαίες
διαβουλεύσεις με τους οργανισμούς που ιδρύονται από την
Κοινότητα ή τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 90/
220/EQK.

2. Εάν δεν υφίσταται ισοδύναμο τρόφιμο ή συστατικό
τροφίμου , λαμβάνονται εν ανάγκη μέτρα ώστε να εξασφα
λίζεται ότι o καταναλωτής ενημερώνεται επαρκώς για τη
φύση του τροφίμου ή συστατικού τροφίμου .
3 . Οι τυχόν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρο
ντος άρθρου και οι λεπτομέρειες καθορισμού των αγρονο
μικών χαρακτηριστικών του στοιχείου δ) θεσπίζονται με τη
διαδικασία του άρθρου 13 .

Αρθρο 10

Οι κανόνες για την προστασία των πληροφοριών που
παρέχονται από τον αιτούντα θεσπίζονται με τη διαδικα
σία του άρθρου 13 .

Αρθρο 11
Αρθρο 9

1 . Όταν ένα τρόφιμο ή συστατικό τροφίμου που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού περιέχει
γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό, κατά την έννοια του
άρθρου 2 σημεία 1 και 2 της οδηγίας 90/22Û/EOK, ή
συνίσταται σε τέτοιο οργανισμό οι απαιτούμενες πληροφο
ρίες για την αίτηση διάθεσης στην αγορά που αναφέρεται
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρέπει να συνοδεύονται από:

— αντίγραφο της έγγραφης συγκατάθεσης της αρμόδιας
αρχής, η οποία ενδεχομένως απαιτείται για τη σκόπιμη
ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών
έρευνας και ανάπτυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 6

παράγραφος 4 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, καθώς και τα
αποτελέσματα της ή των ελευθερώσεων όσον αφορά
οιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το
περιβάλλον,

— τον πλήρη τεχνικό φάκελο με τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει του άρθρου 11 της οδηγίας 90/220/
ΕΟΚ και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύν
ων που γίνεται βάσει των πληροφοριών αυτών. Επίσης,
υποβάλλοντας τα αποτελέσματα οιασδήποτε μελέτης
έχει πραγματοποιηθεί για σκοπούς έρευνας και ανά
πτυξης, ή, ενδεχομένως, η έγκριση διάθεσης στην αγορά

που αντιστοιχεί στο τμήμα Γ της οδηγίας 90/220/Ε0Κ.

Ζητείται η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων
για κάθε θέμα του παρόντος κανονισμού που ενδέχεται να
έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Αρθρο 12

1 . Εαν ενα κράτος μέλος, κατόπιν νεων στοιχείων ή
επανεκτίμησης των υπαρχόντων, έχει συγκεκριμένους
λόγους να θεωρεί ότι η χρήση ενός τροφίμου ή συστατικού
τροφίμου που είναι σύμφωνο προς τον παρόντα κανονισμό
ενέχει κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή το περι
βάλλον, μπορεί να αναστέλλει ή να περιορίζει προσωρινά
την εμπορία και χρήση του τροφίμου ή του συστατικού
τροφίμου στην επικράτειά του , ενημερώνει δε αμέσως σχε
τικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή , αιτιολογώντας
την απόφασή του .

2. H Επιτροπή εξετάζει το συντομότερο δυνατόν στο
πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής τροφίμων την αιτιολόγηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και λαμβάνει τα επι
βαλλόμενα μέτρα με τη διαδικασία του άρθρου 13 . Το
κράτος μέλος που έχει λάβει την απόφαση που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 μπορεί να τη διατηρήσει σε ισχύ μέχρι
ενάρξεως ισχύος των ανωτέρω μέτρων.

Τα άρθρα 11 έως 18 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ δεν εφαρ
μόζονται σε τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που περιέχουν
ή συνίστανται σε γενετικώς τροποποιημένους οργανι

Άρθρο 13

σμούς.

2. Στην περίπτωση τροφίμων ή συστατικών τροφίμων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανο
νισμού και περιέχουν ή συνίστανται σε γενετικώς τροπο
ποιημένους οργανισμούς, η αναφερόμενη στο άρθρο 7
απόφαση λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις
ασφαλείας της οδηγίας 9Θ/220/ΕΟΚ, ούτως ώστε να λαμβά
νονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προς αποφυγή δυσμε
νών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περι
βάλλον από τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιη
μένων οργανισμών. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων

διάθεσης στην αγορά προϊόντων τα οποία περιέχουν ή

1 . Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας που ορίζε
ται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή επικουρείται από τη
μόνιμη επιτροπή τροφίμων και καλείται στο εξής «η επιτ
ροπή».

2. H επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο της, είτε με
πρωτοβουλία του ιδίου , είτε μετά από αίτημα αντιπροσώ
που ενός κράτους μέλους.

3. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει σχέδιο
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H επιτροπή δίδει τη
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γνώμη της για το σχέδιο αυτο εντός προθεσμίας που
μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα
χαρακτήρα του ζητήματος. H γνώμη δίδεται με την πλειο
ψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της

συνθήκης προκειμένου για την έγκριση αποφάσεων που
καλείται να λάβει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της
Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στα πλαίσια της επιτρο
πής, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθ
μίζονται με τον τρόπο που ορίζεται στο προαναφερθέν
άρθρο. O πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.
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Άρθρο 14

Εντός πέντε ετών το αργότερο από την ημερομηνία ενάρ
ξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού , και υπό το φως της
μέχρι τότε εμπειρίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρ
μογή του κανονισμού , η οποία συνοδεύεται ενδεχομένως
από τις δέουσες προτάσεις.
Άρθρο 15

4, α) H Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα οταν
είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής.

O παρών κανονισμος τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

β) Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα
προς τη γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η
Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρότα
ση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν, μετά την πάροδο προθεσμίας τριών μηνών από
την υποβολή του θέματος στο Συμβούλιο, το
Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόμενα
μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή .

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα
μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
O Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

EL I
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Αριθ. C 320/7

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 . Στις 7 Ιουλίου 1992, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο σχετική πρόταση κανονισμού
με βάση το άρθρο 100 A της συνθήκης (! ).

2. Κατόπιν της γνώμης που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 Οκτωβρίου 1993 (2), η
Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο τροποποιημένη πρόταση (3).
3. H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώμη της στις 23 Φεβρουαρίου
1993 (4).

4. Στις 23 Οκτωβρίου 1995, το Συμβούλιο καθόρισε, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 189 B παράγραφος 2 της συνθήκης, κοινή θέση σχετικά με την
τροποποιημένη πρόταση.
II . ΣΤΟΧΟΣ

5. Στόχος της πρότασης είναι o καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης για τη
διάθεση στην κοινοτική αγορά νέων τροφίμων, δηλαδή προϊόντων διατροφής τα οποία
δεν έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση.
H πρόταση έχει μεγάλη σπουδαιότητα σε κοινοτικό επίπεδο, τόσο για την εξέλιξη της
τεχνικής προόδου στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, όσο και για την
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την προστασία και ενημέρωση των κατανα
λωτών.

III . ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Γενικά, το κείμενο τροποποιήθηκε σημαντικά κατά τις συζητήσεις. Το κείμενο της κοινής
θέσης λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί ορισμένων
σημαντικών σημείων που απαριθμούνται συνοπτικά στη συνέχεια. Όλες οι τροποποιήσεις
της αρχικής πρότασης τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο, έγιναν δεκτές από την Επι
τροπή .

7. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής (τροπολογίες αριθ. 14, 15 και 29 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου), διερευνήθηκε και καθορίστηκε σαφέστερα σε σχέση με την αρχική
πρόταση, στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Ωστόσο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν
μπόρεσαν να δεχθούν μέρος της τροπολογίας αριθ. 15, διότι θεωρούν ότι τα πρόσθετα
τροφίμων διέπονται ήδη από τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις και άρα πρέπει να αποκλει
στούν από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις τροπολογίες αριθ. 19 και 30 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα
γενικά κριτήρια αξιολόγησης των προϊόντων περιέχονται στο διατακτικό (άρθρο 3
παράγραφος 1 ).

Εξάλλου, το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι είναι ανάγκη να προσδιοριστεί σαφέστερα η σχέση
του εν λόγω κειμένου προς τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τους σπόρους προς σπορά,
κυρίως όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγησης και τους κανόνες επισήμανσης (βλ.
άρθρο 3 παράγραφος 2).

8. H κοινή θέση ενίσχυσε σημαντικά τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 σχετικά με τις
διαδικασίες διάθεσης στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
(τροπολογίες αριθ. 18, 20 και 21 ). Τα σημαντικά σημεία είναι τα εξής:
α) καλύτερος καταμερισμός και προσδιορισμός καθηκόντων μεταξύ των κρατών μελών
και της Επιτροπής σε σχέση με την αρχική πρόταση·
(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C

190 της 29. 7. 1992, σ. 3.
315 της 22. 11 . 1993, σ. 39.
16 της 19. 1 . 1994, σ. 10.
108 της 19. 4. 1993.
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β) ευρύτερη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αποφασεων που λαμβάνονται (βλ. άρ
θρα 5 και 7), σύμφωνα με τη γνώμη του ΕΚ (τροπολογία αριθ. 24)·

γ) σαφείς και λεπτομερείς κανόνες για την προετοιμασία και την υποβολή των φακέλων
που πρέπει να διαβιβαστούν στις αρχές και που αφορούν τα προϊόντα τα οποία
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 6)·

δ) σαφέστερος καθορισμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες τα κράτη μέλη ή η
Επιτροπή μπορούν να προβάλουν αιτιολογημένη αντίρρηση για την εμπορία προϊό
ντος (άρθρο 6 παράγραφος 4)·
ε) σαφέστερος καθορισμός της διαδικασίας για τη λήψη τυπικής απόφασης με την οποία
επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά τα προϊόντα, καθώς και προσδιορισμός της
έκτασης ισχύος των αποφάσεων αυτών (άρθρο 7).
9. Όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την επισήμανση (τροπολογία αριθ . 22), το
Συμβούλιο εξέδωσε μια σειρά κανόνων (άρθρο 8) σύμφωνα με τους οποίους o καταναλω
τής θα ενημερώνεται συστηματικά:

— για τις διαφορές που παρουσιάζουν τα τροφικά χαρακτηριστικά ή οι τροφικές
ιδιότητες ενός νέου τροφίμου σε σχέση με ένα συμβατικό προϊόν. Στην περίπτωση
αυτή , η μέθοδος με την οποία ελήφθησαν τα εν λόγω χαρακτηριστικά ή ιδιότητες θα
επισημαίνεται προς ενημέρωση του καταναλωτή,
— για την παρουσία στο προϊόν ουσιών που δεν περιέχονται στο ισοδύναμο υφιστάμενο
προϊόν και που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία ορισμένων κατηγοριών
πληθυσμού , π.χ. αλλεργιογόνες ουσίες,
— για την παρουσία, στο προϊόν, ουσιών που δεν περιέχονται στο ισοδύναμο υφιστάμενο
προϊόν και οι οποίες γεννούν επιφυλάξεις ηθικής τάξεως σε συγκεκριμένες ομάδες του
πληθυσμού , οι οποίες ακολουθούν επακριβώς προσδιορισμένες πρακτικές στη διατρο
φή τους,

— για την παρουσία γενετικά τροποποιημένου οργανισμού όταν δεν πρόκειται απλώς για
τροποποίηση των αγρονομικών χαρακτηριστικών.
Εκδίδοντας τους κανόνες αυτούς, το Συμβούλιο θεώρησε ιδιαίτερα σημαντικό να είναι οι
κανόνες πλήρεις, να είναι χρήσιμη η πληροφορία που δίδεται στον καταναλωτή και να
είναι εύκολος o αποτελεσματικός έλεγχος των κανόνων από τις αρμόδιες αρχές.

10. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του την τροπολογία αριθ. 17 σχετικά με τους ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες.

11 . Το Συμβούλιο ενέκρινε κατ'αρχήν τις τροπολογίες αριθ. 54 και 55 σχετικά με την
προστασία των δεδομένων που παρέχονται κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που
ορίζει o κανονισμός (βλ. άρθρο 10).

12. Το Συμβούλιο απεδέχθη το στόχο της τροπολογίας αριθ. 45, δηλ. να επιβεβαιώσει ότι το
γενικό σύστημα ελέγχων για τα τρόφιμα εφαρμόζεται στα εν λόγω προϊόντα, και την
ενσωμάτωσε στο αιτιολογικό.
13. Όσον αφορά την τροποποίηση αριθ. 58, το Συμβούλιο προβλέπει ότι o κανονισμός θα
αρχίσει να ισχύει 12 μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα, ώστε να
μπορέσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την
εφαρμογή του .

14. Συνολικά, τρία χρόνια μετά την υποβολή της αρχικής πρότασης, και αφού δέχθηκε τις
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε υιοθετήσει η Επιτροπή , αφού
επιπλέον έλαβε υπόψη του τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με άλλα
σημεία, το Συμβούλιο εκτιμά ότι επέτυχε επιτέλους τη σωστή ισορροπία μεταξύ των
διαφορετικών θέσεων που έχουν εκφρασθεί από τίνος σχετικά με το φάκελο αυτό, κυρίως
όσον αφορά τα βασικά του σημεία, όπως:
— πεδίο εφαρμογής,
— διαδικασίες διάθεσης στην αγορά,
— επισήμανση.
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Αριθ. C 320/9

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 26/95

η οποία καθορίστηκε απο το Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 1995
για τη θέσπιση της οδηγίας 95/. . 7ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών
(95/C 320/02)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

ελάχιστο εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας τουλά
χιστον στους μικρούς επενδυτές, στην περίπτωση κατά
την οποία μια επιχείρηση επενδύσεων αδυνατεί να
εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους πελάτες
επενδυτές·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με την διαδικασία του άρ
θρου 189Β της συνθήκης (4),
Εκτιμώντας:

1 , ότι το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 10 Μαΐου 1993, την
οδηγία 93/22/ΕΟΚ σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσί
ες στον τομέα των κινητών αξιών (5)· ότι η εν λόγω
οδηγία αποτελεί βασικό μέσο για την υλοποίηση της
εσωτερικής αγοράς στον τομέα των επιχειρήσεων
επενδύσεων

2, ότι η οδηγία 93/22/ΕΟΚ προβλέπει τους κανόνες προ
ληπτικής εποπτείας τους οποίους οι επιχειρήσεις
επενδύσεων οφείλουν να τηρούν σε μόνιμη βάση, και
ιδίως τους κανόνες που έχουν στόχο να προστατεύ
σουν όσο το δυνατόν τα δικαιώματα των επενδυτών
όσον αφορά τα κεφάλαια ή τους τίτλους που τους
ανήκουν

3 , ότι, ωστόσο, κανένα σύστημα εποπτείας δεν μπορεί να
παράσχει απόλυτη ασφάλεια, ιδίως στις περιπτώσεις
διάπραξης απάτης·
4, ότι η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση της

εμπιστοσύνης τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
έχουν μεγάλη σημασία για την ολοκλήρωση και την

εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον εν
λόγω τομέα και ότι, προς το σκοπό αυτό, είναι σημα
ντικό να διαθέτει κάθε κράτος μέλος ένα σύστημα

αποζημίωσης των επενδυτών που να εγγυάται ένα
(') ΕΕ αριθ. C 321 της 27. 11 . 1993 . σ. 15 και ΕΕ αριθ. C 382 της
31 . 12 . 1994, σ. 27 .

Q ΕΕ αριθ . C 127 της 7. 5 . 1994, σ. 1 .

(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 28 Ιουλίου 1995 (δεν δημοσιεύ
θηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 1994
(ΕΕ αριθ. C 128 της 9. 5 . 1944, σ. 86), κοινή θέση του
Συμβουλίου της ... (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη
Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
. . . (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).
Π ΕΕ αριθ. L 141 της 11 . 6. 1993, σ. 27.

5 , ότι οι μικροί επενδυτές θα μπορούν συνεπώς να έχουν
την ίδια εμπιστοσύνη όταν λαμβάνουν επενδυτικές
υπηρεσίες μέσω των υποκαταστημάτων των επιχειρή
σεων επενδύσεων της Κοινότητας ή σε διασυνοριακή
βάση , όπως όταν απευθύνονται σε επιχειρήσεις
επενδύσεων της χώρας τους, γνωρίζοντας ότι καλύ
πτονται από ένα εναρμονισμένο ελάχιστο επίπεδο προ
στασίας σε περίπτωση αδυναμίας μιας επιχείρησης
επενδύσεων να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς
τους πελάτες επενδυτές·
6, ότι η έλλειψη τέτοιας ελάχιστης εναρμόνισης μπορεί να
ωθήσει τα κράτη μέλη υποδοχής να απαιτούν, για
λόγους προστασίας των επενδυτών, τη συμμετοχή των
επιχειρήσεων επενδύσεων στο σύστημα αποζημίωσης
του κράτους μέλους υποδοχής, όταν μια επιχείρηση
επενδύσεων της Κοινότητας που ασκεί δραστηριότητες
μέσω υποκαταστήματος ή υπό καθεστώς ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών δεν ανήκει σε σύστημα αποζημίω
σης του κράτους μέλους καταγωγής της ή ανήκει σε
σύστημα που δεν θεωρείται ότι παρέχει ισοδύναμη
προστασία· ότι η απαίτηση αυτή μπορεί να είναι επιζή
μια για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·
7 , ότι, παρόλο που μηχανισμοί αποζημίωσης των
επενδυτών υπάρχουν σήμερα στα περισσότερα κράτη
μέλη, το πεδίο εφαρμογής τους δεν καλύπτει γενικώς
όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι κάτοχοι
της ενιαίας άδειας που προβλέπει η οδηγία 93/22/
ΕΟΚ·

8, ότι, κατά συνέπεια, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να
υποχρεούνται να διαθέτουν ένα ή περισσότερα συστή
ματα αποζημίωσης των επενδυτών, στα οποία θα
συμμετέχουν όλες αυτές οι επιχειρήσεις επενδύσεων
ότι αυτό το σύστημα πρέπει να καλύπτει τα κεφάλαια
ή τίτλους που κρατεί μια επιχείρηση επενδύσεων σε
σχέση με τις επενδυτικές εργασίες ενός επενδυτή και
τα οποία, σε περίπτωση αδυναμίας της επιχείρησης να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες
επενδυτές, δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν στον
επενδυτή - ότι αυτό δεν θίγει τους κανόνες και τις
διαδικασίες που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος
για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση αφερεγγυότη
τας ή εκκαθάρισης μιας επιχείρησης επενδύσεων
9, ότι o ορισμός της επιχείρησης επενδύσεων καλύπτει τα
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια για την
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παροχή επενδυτικών υπηρεσιών οτι αυτα τα πιστωτι

κά ιδρύματα οφείλουν επίσης να συμμετέχουν στο
σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών όσον αφορά τις
επενδυτικές τους πράξεις· ότι, ωστόσο, αυτά τα πιστω
τικά ιδρύματα δεν χρειάζεται να ανήκουν σε δύο
διαφορετικά συστήματα αποζημίωσης όταν υπάρχει
ένα σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στα κριτήρια
τόσο της παρούσας οδηγίας όσο και της οδηγίας
94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 περί των συστημά
των εγγύησης των καταθέσεων (')■ ότι, ωστόσο, στην
περίπτωση των επιχειρήσεων επενδύσεων που είναι
πιστωτικά ιδρύματα , ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώ
σεις να είναι δυσχερής η διάκριση μεταξύ των καταθέ
σεων που καλύπτονται δυνάμει της οδηγίας 94/19/ΕΚ
και των κεφαλαίων που κρατούνται σε σχέση με
επενδυτικές εργασίες- ότι θα πρέπει να δοθεί η ευχέ
ρεια στα κράτη μέλη να αποφασίζουν τα ίδια σε ποιά
από τις δύο οδηγίες υπάγονται οι εν λόγω απαιτή
σεις -

10. ότι η οδηγία 94/19/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να
απαλλάσσουν ένα πιστωτικό ίδρυμα από την υποχρέ
ωση συμμετοχής σε σύστημα εγγύησης καταθέσεων
όταν αυτό ανήκει σε σύστημα που προστατεύει το ίδιο
το πιστωτικό ίδρυμα και εγγυάται κυρίως τη φερεγγυ
ότητά του - ότι όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα που υπάγε
ται σε ένα τέτοιο σύστημα είναι συγχρόνως και επιχεί
ρηση επενδύσεων, θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται
στα κράτη μέλη , υπό ορισμένους όρους, να το απαλ
λάσσουν από την υποχρέωση συμμετοχής σε σύστημα
αποζημίωσης επενδυτών11 . ότι, ωστόσο, ένα εναρμονισμένο ελάχιστο ύψος αποζη
μίωσης 20 000 Ecu ανά επενδυτή πρέπει να επαρκεί
για την προστασία των συμφερόντων του μικρού
επενδυτή σε περίπτωση αδυναμίας μιας επιχείρησης
επενδύσεων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς
τους πελάτες επενδυτές- ότι φαίνεται κατά συνέπεια

εύλογο να καθοριστεί το ύψος του εναρμονισμένου
ελάχιστου ποσού αποζημίωσης σε 20 000 Ecu- ότι,
όπως στην οδηγία 94/19/ΕΚ, ορισμένες περιορισμένες
μεταβατικές διατάξεις μπορεί να αποβούν αναγκαίες
προκειμένου να δοθεί στα συστήματα αποζημίωσης η
δυνατότητα να διαθέτουν αυτό το ποσό, πράγμα που
ισχύει και για τα κράτη μέλη στα οποία, τη στιγμή της
έκδοσης της παρούσας οδηγίας, δεν υπάρχει τέτοιο
σύστημα-

12 . ότι το ίδιο ποσό καθορίστηκε στην οδηγία 94/19/ΕΚ*
13 . ότι, προκειμένου να ενθαρρύνεται o επενδυτής να
επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή κατά την επιλογή της
επιχείρησης επενδύσεων, είναι λογικό να δοθεί στα
κράτη μέλη η ευχέρεια να απαιτούν από τους επενδυ
τές να καλύπτουν ένα μέρος της ζημίας- ότι, ωστόσο, o
επενδυτής πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον για το

90% της ζημίας του εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό
της αποζημίωσης είναι κατώτερο από το ελάχιστο
κοινοτικό επίπεδο -

14. ότι τα συστήματα ορισμένων κρατών μελών παρέχουν
σήμερα υψηλότερα επίπεδα κάλυψης από το εναρμο
νισμένο ελάχιστο επίπεδο προστασίας της παρούσας
(') ΕΕ αριθ. L 135 της 31 . 5 . 1994, σ. 5 .
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οδηγίας- οτι, ωστόσο, δεν κρίνεται σκόπιμο να απαιτη
θεί τροποποίηση των εν λόγω συστημάτων ως προς
αυτό το σημείο-

15 . ότι η διατήρηση στην Κοινότητα συστημάτων που
παρέχουν υψηλότερη κάλυψη από το εναρμονισμένο
ελάχιστο επίπεδο μπορεί να προκαλέσει, στην ίδια
επικράτεια, διακρίσεις όσον αφορά την αποζημίωση
και άνισες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των εθνι
κών επιχειρήσεων επενδύσεων και των υποκαταστημά
των επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών ότι, για την
εξάλειψη των προβλημάτων αυτών, θα πρέπει να επι
τραπεί στα υποκαταστήματα να συμμετέχουν στο
σύστημα της χώρας υποδοχής ούτως ώστε να μπορούν
να παρέχουν το ίδιο επίπεδο κάλυψης με εκείνο που
εξασφαλίζεται από το σύστημα της χώρας στην οποία
είναι εγκατεστημένα- ότι η Επιτροπή είναι σκόπιμο να
αναφέρει, στην έκθεση που θα καταρτίσει κατ' εφαρ
μογή της παρούσας οδηγίας, σε ποιο βαθμό τα υποκα
ταστήματα έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας και
τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ενδεχομένως τα υπο
καταστήματα ή τα συστήματα αποζημίωσης των
επενδυτών κατά την εφαρμογή αυτών των διατάξεωνότι δεν αποκλείεται να παρέχει το ίδιο το σύστημα του
κράτους μέλους καταγωγής μια τέτοια συμπληρωματι
κή κάλυψη , υπό την επιφύλαξη των όρων τους οποί
ους το σύστημα έχει ενδεχομένως καθορίσει16. ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν διαταράξεις της
αγοράς οφειλόμενες στο γεγονός ότι υποκαταστήματα
ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων εγκατεστημένα
σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος καταγω
γής παρέχουν κάλυψη υψηλότερη από εκείνη που
παρέχουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες έχουν
άδεια λειτουργίας στο κράτος μέλος υποδοχής- ότι το
ύψος και η έκταση της κάλυψης που παρέχουν τα
συστήματα αποζημίωσης δεν θα πρέπει να καταστούν
μέσο ανταγωνισμού - ότι, τουλάχιστον για ένα αρχικό
διάστημα, είναι συνεπώς αναγκαίο να ορισθεί ότι το
ύψος και η έκταση της κάλυψης που παρέχει το
σύστημα εγγύησης του κράτους μέλους καταγωγής
στους επενδυτές υποκαταστημάτων εγκατεστημένων
σε άλλο κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν
το ανώτατο ύψος και έκταση που παρέχει το αντίστοι
χο σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής- ότι, μετά
από ορισμένα έτη , θα πρέπει να εξετασθούν οι τυχόν
διαταράξεις της αγοράς με βάση την αποκτηθείσα
πείρα και υπό το πρίσμα των εξελίξεων στο χρηματο
πιστωτικό τομέα17 . ότι, όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι ορισμένες ειδι
κώς απαριθμούμενες κατηγορίες επενδύσεων ή
επενδυτών δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία, πρέ
πει να μπορεί να τις εξαιρεί από την κάλυψη που
προσφέρουν τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυ
τών -

18. ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα αποζη
μίωσης των επενδυτών τα οποία λειτουργούν με την
ευθύνη επαγγελματικών οργανώσεων- ότι σε άλλα
κράτη μέλη υπάρχουν συστήματα που έχουν συσταθεί
και ρυθμίζονται νομοθετικώς- ότι αυτή η διαφορά
καθεστώτος δημιουργεί προβλήματα μόνον σε περί
πτωση υποχρεωτικής συμμετοχής και αποκλεισμού
από το σύστημα- ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να
προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες να περιορίζουν τις
εξουσίες των συστημάτων στα θέματα αυτά-
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19. ότι o επενδυτής πρεπει να αποζημιώνεται χωρίς υπερ
βολική καθυστέρηση από τη στιγμή που έχει θεμελιω
θεί νομοτύπως η απαίτησή του - ότι το ίδιο το σύστημα
αποζημίωσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθορί
σει μια λογική προθεσμία εντός της οποίας εγείρονται
οι απαιτήσεις - ότι, ωστόσο, οι υπεύθυνοι του συστήμα
τος δεν πρέπει να επικαλούνται το γεγονός ότι εξέ
πνευσε η προθεσμία αυτή για να αρνηθούν την κατα
βολή αποζημίωσης σε επενδυτή o οποίος δικαιολογη
μένα δεν ήταν σε θέση να εγείρει εγκαίρως την απαίτη
σή του -

20. ότι η ενημέρωση των επενδυτών για τις διαδικασίες
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο της προστασί
ας τους- ότι το άρθρο 12 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ όριζε
πως οι επιχειρήσεις επενδύσεων υποχρεούνται να ενη
μερώνουν τους επενδυτές, πριν προχωρήσουν σε επαγ
γελματική συναλλαγή μαζί τους, σχετικά με την τυχόν
εφαρμογή ενός συστήματος αποζημίωσης, και ότι
συνεπώς θα πρέπει και η παρούσα οδηγία να θεσπίσει
κανόνες ενημέρωσης των υποψήφιων επενδυτών σχετι
κά με το σύστημα αποζημίωσης που καλύπτει τις
επενδυτικές τους εργασίες21 . ότι η ανεξέλεγκτη , στα πλαίσια διαφημίσεων, αναφορά
στο ποσό και το πεδίο ενός συστήματος αποζημίωσης
θα μπορούσε να υπονομεύσει τη σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος ή να κλονίσει την
εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι τα κράτη μέλη πρέ
πει, ως εκ τούτου , να θεσπίσουν κανόνες για τον
περιορισμό τέτοιων αναφορών-

22 . ότι η παρούσα οδηγία απαιτεί καταρχήν από όλες τις
επιχειρήσεις επενδύσεων να συμμετέχουν σε ένα
σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών- ότι οι οδηγίες
που διέπουν την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή
των από επιχειρήσεις επενδύσεων, η έδρα των οποίων

ευρίσκεται σε τρίτη χώρα, και ιδίως η οδηγία 93/

22/ΕΟΚ, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αποφασίζουν
εάν και υπό ποίους όρους θα επιτρέπουν στα υποκα
ταστήματα των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων να
ασκούν τις δραστηριότητές τους στο έδαφος τους- ότι
τα υποκαταστήματα αυτά δεν έχουν το καθεστώς της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, δυνάμει του άρθρου 59
παράγραφος 2 της συνθήκης, ούτε το καθεστώς της
ελεύθερης εγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη εκτός
εκείνου στο οποίο είναι εγκατεστημένα- ότι, συνεπώς,
ένα κράτος μέλος που επιτρέπει τη λειτουργία των
υποκαταστημάτων αυτών πρέπει να αποφασίσει πώς
θα εφαρμόσει τις αρχές της παρούσας οδηγίας στα
υποκαταστήματα αυτά, κατά τρόπο συμβατό προς το
άρθρο 5 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ και προς την ανάγκη
να προστατεύονται οι επενδυτές και να διατηρείται η
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος- ότι
είναι σκόπιμο να ενημερώνονται πλήρως οι επενδυτές
που απευθύνονται στα υποκαταστήματα αυτά σχετικά
με τους μηχανισμούς αποζημίωσης που τους αφο
ρούν

23 . ότι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δεν είναι απα

ραίτητο να εναρμονιστούν οι μέθοδοι χρηματοδότησης
των συστημάτων αποζημίωσης των επενδυτών, δεδο
μένου , αφενός, ότι το κόστος της χρηματοδότησης των
συστημάτων αυτών πρέπει, καταρχήν, να φέρουν οι
ίδιες οι επιχειρήσεις επενδύσεων και, αφετέρου, ότι η
χρηματοδοτική ικανότητα των συστημάτων αυτών
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις δεσμεύσεις τους- ότι,
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ωστοσο, αυτο δεν πρεπει να υπονομεύει τη σταθερότη
τα του χρηματοπιστωτικού συστήματος του οικείου
κράτους μέλους24. ότι η παρούσα οδηγία δεν μπορεί να έχει ως αποτέλε
σμα τη θεμελίωση της ευθύνης των κρατών μελών ή
των αρμοδίων αρχών τους έναντι των επενδυτών, εφό
σον έχουν μεριμνήσει για τη σύσταση ή την επίσημη
αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων αποζη
μίωσης ή προστασίας των επενδυτών υπό τους όρους
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία-

25 . ότι, τέλος, απαιτείται μια ελάχιστη εναρμόνιση των
μηχανισμών αποζημίωσης των επενδυτών προκειμένου
να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά για τις επιχειρή
σεις επενδύσεων, διότι η εναρμόνιση αυτή επιτρέπει να
δημιουργηθούν σχέσεις μεγαλύτερης εμπιστοσύνης με
ταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων, ιδίως όταν πρόκει

ται για επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη , και να
αποφευχθούν οι δυσχέρειες που προκύπτουν από την
εφαρμογή από τα κράτη μέλη υποδοχής ασυντόνιστων
σε κοινοτικό επίπεδο εθνικών κανόνων περί προστασί
ας των επενδυτών- ότι μια δεσμευτική κοινοτική οδη
γία αποτελεί το μόνο κατάλληλο μέσο για να επιτευ
χθεί o επιθυμητός στόχος, εφόσον δεν υπάρχουν γενι
κά μηχανισμοί αποζημίωσης των επενδυτών που να
ανταποκρίνονται στο πεδίο που καλύπτει η οδηγία
93/22/ΕΟΚ- ότι η παρούσα οδηγία περιορίζεται στην
ελάχιστη απαιτούμενη εναρμόνιση - ότι επιτρέπει στα
κράτη μέλη να επιβάλουν ευρύτερη και υψηλότερη
κάλυψη εφόσον το επιθυμούν και τους προσφέρει την
απαραίτητη ευχέρεια όσον αφορά την οργάνωση και
χρηματοδότηση των συστημάτων αποζημίωσης των
επενδυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

1 , «επιχείρηση επενδύσεων» - η επιχείρηση επενδύσεων
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 2 της οδηγίας 93/
22/ΕΟΚ η οποία-

— έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 3
της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ ή
— έχει λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος
δυνάμει της οδηγίας 77/78Θ/ΕΟΚ (') και της οδηγίας
89/646/ΕΟΚ (2), και η εν λόγω άδεια καλύπτει μία ή
(') Πρώτη οδηγία (77/780/ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμ
βρίου 1977 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστι
κών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και
την άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος (ΕΕ
αριθ . L 322 της 17. 12. 1977, σ. 30). Οδηγία όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από την οδηγία 89/646/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 386 της
30. 12 . 1989, σ. 1 ).
(2) Δεύτερη οδηγία (89/646/ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμ
βρίου 1989 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την
άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος και τροποποίη
ση της οδηγίας 77/78Θ/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ . L 386 της 30. 12. 1989,
σ. 1 ). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/3Q/EOK ( ΕΕ αριθ . L 110 της 28 . 4. 1992 , σ. 52).
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περισσότερες από τις επενδυτικές υπηρεσίες που
απαριθμούνται στο τμήμα A του παραρτήματος της
οδηγίας 93/22/ΕΟΚ-

2 , «επενδυτική εργασία»: κάθε επενδυτική υπηρεσία όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 1 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ
και η υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1 του
τμήματος Γ του παραρτήματος της εν λόγω οδηγίας·
3 , «τίτλοι»: οι τίτλοι που απαριθμούνται στο τμήμα B του

παραρτήματος της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ4, «επενδυτής»: το πρόσωπο που καταθέτει χρήματα ή
τίτλους σε μια επιχείρηση επενδύσεων στο πλαίσιο της
διεξαγωγής επενδυτικών εργασιών
5 , «υποκατάστημα»: έδρα εκμεταλλεύσεως που αποτελεί
τμήμα επιχείρησης επενδύσεων, στερείται νομικής προ
σωπικότητας και παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες για τις
οποίες η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει άδεια λει
τουργίας· όλα τα υποκαταστήματα που δημιουργούνται
στο ίδιο κράτος μέλος από μια επιχείρηση επενδύσεων
το οποίο έχει την έδρα του σε άλλο κράτος μέλος
θεωρούνται ως ένα και μόνο υποκατάστημα*

6, «κοινή επενδυτική εργασία»: επενδυτική εργασία πραγ
ματοποιούμενη για λογαριασμό δύο ή περισσοτέρων
προσώπων ή επί της οποίας δύο ή περισσότερα πρόσω
πα έχουν δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκηθούν
με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων από τα πρόσω
πα αυτά -
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απολαύουν προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμης με εκείνη
που προσφέρει ένα σύστημα αποζημίωσης των επενδυ
τών.

Όσα κράτη μέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής
ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή , κοινοποιώντας ιδίως
τα χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων προστασίας και
τα πιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται από αυτά δυνά
μει της παρούσας οδηγίας, καθώς και τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις των πληροφοριών που έχουν διαβιβάσει. H
Επιτοπή ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο.
2. Το σύστημα αποζημιώνει τους επενδυτές σύμφωνα με
το άρθρο 4 όταν:

— οι αρμόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει ότι, κατά την
γνώμη τους, μια επιχείρηση επενδύσεων δεν φαίνεται
προς το παρόν ικανή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της τις απορρέουσες από απαιτήσεις επενδυτών, για
λόγους έχοντες άμεση σχέση με την οικονομική της
κατάσταση , και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανή
στο προσεχές μέλλον, ή όταν
— δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που έχουν άμε
ση σχέση με την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρη
σης επενδύσεων, εξέδωσε δικαστική απόφαση , η οποία
έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της δυνατότητας των
επενδυτών να επιδιώξουν την ικανοποίηση των απαιτή
σεών τους έναντι της εν λόγω επιχείρησης επενδύσεων,
ανάλογα με το αν θα προηγηθεί η διαπίστωση ή η από
φαση .

Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των απαιτήσεων λόγω
αδυναμίας της επιχείρησης:

7, «αρμόδιες αρχές»: οι αρχές οι οριζόμενες στο άρθρο 22
της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ. Οι αρχές αυτές δυνατόν να
είναι, αν συντρέχει περίπτωση , οι οριζόμενες στο άρ
θρο 1 της οδηγίας 92/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης
Απριλίου 1992 σχετικά με την εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση (').

— να αποδώσει στους επενδυτές τα κεφάλαια τα οποία
τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για
λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές εργασίες ή

Άρθρο 2

— να επιστρέψει στους επενδυτές τίτλους οι οποίοι τους
ανήκουν και τους οποίους κρατεί, διοικεί ή διαχειρίζε
ται για λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές εργα

1 . Κάθε κράτος μέλος φροντίζει να συσταθουν και να
αναγνωρισθούν επίσημα στην επικράτειά του ένα ή περισ
σότερα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών. Εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο και
στο άρθρο 5 παράγραφος 3, επιχείρηση επενδύσεων με
άδεια λειτουργίας στο εν λόγω κράτος μέλος δεν δικαιού
ται να ασκεί επενδυτικές εργασίες εάν δεν συμμετέχει σε
τέτοιο σύστημα.

Εντούτοις, ένα κράτος μέλος μπορεί να απαλλάσσει από

την υποχρέωση συμμετοχής σε σύστημα αποζημίωσης
επενδυτών ένα πιστωτικό ίδρυμα που εμπίπτει στην
παρούσα οδηγία, εάν εξαιρείται ήδη, σύμφωνα με το άρ
θρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/19/ΕΚ, από την
υποχρέωση υπαγωγής σε σύστημα εγγύησης των καταθέσε
ων, υπό τον όρο ότι η προστασία και οι πληροφορίες που
παρέχονται στους καταθέτες παρέχονται και στους
επενδυτές υπό τις αυτές προϋποθέσεις και ότι οι επενδυτές
(') ΕΕ αριθ . L 110 της 28. 4 . 1992 , σ. 52 .

σίες,

κατά τα ισχύοντα εκ του νόμου ή εκ συμβάσεως.
3 . Εάν απαίτηση ενός από τα είδη που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 έναντι πιστωτικού ιδρύματος σε ορισμέ
νο κράτος μέλος εμπίπτει συγχρόνως στην παρούσα οδηγία
και στην οδηγία 94/19/ΕΚ, το εν λόγω κράτος μέλος την
καταλογίζει στο κατά την κρίση του καταλληλότερο εκ των
δύο συστημάτων. Δεν επιτρέπεται η καταβολή διπλής
αποζημίωσης για μία και την αυτή απαίτηση δυνάμει
αμφοτέρων των οδηγιών.

4. Το ύψος της απαιτήσεως ενός επενδυτή υπολογίζεται
σύμφωνα με τους νομικούς και συμβατικούς όρους, ιδίως
εκείνους περί συμψηφισμού και ανταπαιτήσεων, που εφαρ
μόζονται για την αποτίμηση, κατά την ημερομηνία της

διαπίστωσης ή της απόφασης που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, του ύψους του κεφαλαίου ή της αξίας των
τίτλων που ανήκουν στον επενδυτή και η επιχείρηση αδυ
νατεί να αποδώσει ή να επιστρέψει.
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Αρθρο 3

Αποκλείεται η καταβολή αποζημίωσης από τα συστήματα
αποζημίωσης επενδυτών για απαιτήσεις απορρέουσες από
συναλλαγές για τις οποίες εξεδόθη καταδικαστική ποινική
απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα
στηριότητες, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας
91 /308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτι
κού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνο
μες δραστηριότητες (').

Άρθρο 4

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το σύστημα να παρέ
χει κάλυψη για 20 000 Ecu τουλάχιστον ανά επενδυτή , για
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγρα
φος 2.

Τα κράτη μέλη στα οποία, κατά την έκδοση της παρούσας
οδηγίας, η κάλυψη είναι μικρότερη των 20 000 Ecu δικαι
ούνται να διατηρήσουν αυτή τη μικρότερη κάλυψη μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 1999, όχι όμως σε επίπεδο κατώτερο των
15 000 Ecu. Την αυτή δυνατότητα έχουν τα κράτη μέλη
που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 94/19/ΕΚ.

αποκλείσει την επιχείρηση επενδύσεων από τη συμμετοχή
της στο σύστημα, τηρώντας τουλάχιστον δωδεκάμηνη προ
θεσμία προειδοποίησης. H κάλυψη, που προβλέπεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, συνεχίζει να
διασφαλίζεται για τις επενδυτικές εργασίες που πραγματο
ποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Εάν μετά
την πάροδο της προθεσμίας προειδοποίησης η επιχείρηση
επενδύσεων δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, το
σύστημα αποζημίωσης μπορεί, πάντα με τη ρητή συναίνεση

των αρμόδιων αρχών, να προβεί στον αποκλεισμό της.
3. Εάν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει, και εφόσον
συναινέσουν ρητά οι αρμόδιες αρχές οι οποίες χορήγησαν
την άδεια λειτουργίας, μια επιχείρηση επενδύσεων που
αποκλείσθηκε από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών
μπορεί να συνεχίσει να έχει τη δυνατότητα παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών εάν, πριν από τον αποκλεισμό της,
προβλέψει εναλλακτικές ρυθμίσεις αποζημίωσης που να
εξασφαλίζουν στους επενδυτές κάλυψη τουλάχιστον
ισοδύναμη με την κάλυψη που παρέχει το επίσημα ανα
γνωρισμένο σύστημα και να έχουν χαρακτηρισθεί ισοδύνα
μα με τα χαρακτηριστικά του συστήματος.

4. Εάν η επιχείρηση επενδύσεων της οποίας προτείνεται
η αποβολή από το σύστημα αποζημίωσης βάσει της παρα
γράφου 2 αδυνατεί να προβλέψει εναλλακτικές ρυθμίσεις
που να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 3, οι αρμόδιες αρχές που χορήγησαν την άδεια
λειτουργίας την ανακαλούν πάραυτα.

2 . Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ορισμένοι
επενδυτές έχουν μειωμένη κάλυψη ή δεν καλύπτονται
καθόλου . Στο παράρτημα I παρατίθεται o κατάλογος των
εξαιρέσεων αυτών.
3 . Το παρόν άρθρο δεν παρεμποδίζει τη διατήρηση ή τη
θέσπιση διατάξεων που εξασφαλίζουν υψηλότερη ή ευρύ
τερη κάλυψη των επενδυτών.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την κάλυψη
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή 3 σε συγκεκριμένο
ποσοστό του ποσού της απαίτησης του επενδυτή . Αν όμως
το καταβλητέο ποσό είναι κατώτερο των 20 000 Ecu, το
ποσοστό αυτό πρέπει να ανέρχεται σε 90 % τουλάχιστον.

Αρθρο 5

1 . Εάν μια επιχείρηση επενδύσεων, η οποία υποχρεούται
να συμμετέχει σε σύστημα αποζημίωσης βάσει του άρ
θρου 2 παράγραφος 1 , δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που
υπέχει ως μέλος αυτού του συστήματος, οι αρμόδιες αρχές
οι οποίες χορήγησαν την άδεια λειτουργίας ενημερώνονται
σχετικά και, σε συνεργασία με το σύστημα αποζημίωσης,
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης
της επιβολής κυρώσεων για να εξασφαλίσουν ότι η επιχεί
ρηση θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

2. Εάν, παρά τα μέτρα αυτά, η επιχείρηση επενδύσεων
εξακολουθεί να μην τηρεί τις υποχρεώσεις της, το σύστημα
αποζημίωσης μπορεί, εφόσον η εθνική νομοθεσία επιτρέπει

τον αποκλεισμό μέλους και με τη ρητή συναίνεση των
αρμοδίων αρχών, να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να
(') ΕΕ αριθ . L 166 της 28 . 6. 1991 , σ. 77 .
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Άρθρο 6

Εξακολουθεί να παρεχεται η κάλυψη που προβλέπεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και μετά την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης επενδύ
σεων για τις επενδυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν
μέχρι την ανάκληση .

Αρθρο 7

1 . Τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών που έχουν
συσταθεί και αναγνωριστεί επίσημα σε κράτος μέλος
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 καλύπτουν και
τους επενδυτές των υποκαταστημάτων τα οποία έχουν
ανοίξει οι επιχειρήσεις επενδύσεων σε άλλα κράτη μέλη .

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999, ούτε το ύψος ούτε η έκταση ,
περιλαμβανομένου του ποσοστού , της παρεχόμενης κάλυ
ψης μπορούν να υπερβούν το ανώτατο ύψος και την
ανώτατη έκταση της κάλυψης, που παρέχει το αντίστοιχο

σύστημα αποζημίωσης του κράτους μέλους υποδοχής στο
έδαφος του κράτους αυτού . Μέσα στην προθεσμία αυτή , η
Επιτροπή , βασιζόμενη στην εμπειρία από την εφαρμογή
αυτού του εδαφίου , συντάσσει έκθεση και εξετάζει τη
δυνατότητα διατήρησης αυτών των διατάξεων. Αν χρειάζε
ται, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συμβούλιο πρόταση οδηγίας για την παράταση της
ισχύος τους.

Όταν το επίπεδο ή/και η έκταση , συμπεριλαμβανομένου το
ποσοστού , της κάλυψης που προσφέρει το σύστημα αποζη
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μιώσεως επενδυτών του κράτους υποδοχής, υπερβαίνει το

ύψος ή/και την έκταση της κάλυψης που παρέχεται στο
κράτος μέλος όπου η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει
άδεια λειτουργίας, το κράτος μέλος υποδοχής εξασφαλίζει
ότι υπάρχει ένα επίσημα αναγνωρισμένο σύστημα στο έδα
φος του στο οποίο ένα υποκατάστημα μπορεί να συμμε
τάσχει εκούσια προκειμένου να συμπληρώσει την κάλυψη
της οποίας ήδη απολαύουν οι επενδυτές λόγω της συμμετο
χής του στο σύστημα του κράτους μέλους καταγωγής του .
Το σύστημα στο οποίο θα συμμετάσχει το υποκατάστημα
οφείλει να καλύπτει την κατηγορία εγκαταστάσεων στην
οποία ανήκει το υποκατάστημα ή στην οποία προσομοι
άζει περισσότερο στο κράτος μέλος υποδοχής.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε αντικειμενικές και γενικής
εφαρμογής προϋποθέσεις συμμετοχής των υποκαταστημά
των αυτών να προβλέπονται σε όλα τα συστήματα αποζη
μίωσης των επενδυτών. H αποδοχή εξαρτάται από το αν
πληρούνται οι σχετικές υποχρεώσεις συμμετοχής και δη
από την καταβολή όλων των σχετικών εισφορών και λοι
πών δαπανών. Κατά την εφαρμογή της παρούσας παρα
γράφου , τα κράτη μέλη ακολουθούν τις κατευθυντήριες
αρχές που εκτίθενται στο παράρτημα II .
2. Εάν ένα υποκατάστημα, στο οποίο επετράπη η προαι
ρετική συμμετοχή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 , δεν
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει ως μέλος του
συστήματος αποζημιώσεως επενδυτών, οι αρμόδιες αρχές
που εξέδωσαν την άδεια λειτουργίας ενημερώνονται, και
σε συνεργασία με το σύστημα αποζημίωσης λαμβάνουν τα
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση
των εν λόγω υποχρεώσείυν.
Εάν, παρά τα μέτρα αυτά, το υποκάταστημα δεν εκπληρώ
σει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
μετά την πάροδο τουλάχιστον δωδεκάμηνης προθεσμίας
προειδοποίησης, το σύστημα αποζημίωσης μπορεί, με τη
συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών που εξέδωσαν την
άδεια λειτουργίας, να αποκλείσει το υποκατάστημα. Οι
επενδυτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από
την ημερομηνία του αποκλεισμού εξακολουθούν να
καλύπτονται μετά την ημερομηνία αυτή από το προαιρετι
κό σύστημα αποζημίωσης. Οι επενδυτές ενημερώνονται για
την αφαίρεση της συμπληρωματικής κάλυψης και για την
ημερομηνία που αρχίζει να παράγει αποτελέσματα.
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2. Κατα τον υπολογισμό της κατ' άρθρο 4 παράγραφοι
1 , 3 και 4 κάλυψης, λαμβάνεται υπόψη το τμήμα που
αναλογεί σε κάθε επενδυτή , προκειμένου περί κοινής
επενδυτικής εργασίας.
Εάν δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις, οι απαιτήσεις κατανέ
μονται ισομερώς μεταξύ των επενδυτών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι οι απαιτήσεις οι
απορρέουσες από κοινή επενδυτική εργασία επί της οποίας
δύο ή περισσότερα άτομα έχουν δικαιώματα υπό την
ιδιότητά τους, ως εταίροι προσωπικής εταιρείας, ένωσης ή
οντότητας παρόμοιου χαρακτήρα χωρίς νομική προσωπι
κότητα, για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται
στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 , 3 και 4 ορίων, είναι δυνατόν
να ενοποιούνται και να θεωρούνται ότι απορρέουν από
επένδυση ενός και του αυτού επενδυτή .
3. Όταν o επενδυτής δεν είναι απόλυτος δικαιούχος των
ποσών ή των τίτλων που κρατεί η επιχείρηση επενδύσεων,
η αποζημίωση καταβάλλεται στον απόλυτο δικαιούχο, εφό
σον η ταυτότητά του διαπιστώνεται ή μπορεί να διαπιστω
θεί πριν από την ημερομηνία της διαπίστωσης ή της από
φασης που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

Αν είναι πολλοί απόλυτοι δικαιούχοι, κατά τον υπολογισμό
των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 ,
3 και 4, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον
καθένα σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη διαχείρι
ση των ποσών ή των τίτλων.
H παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τους οργανισμούς
συλλογικών επενδύσεων.

Άρθρο 9

1 . Το σύστημα αποζημίωσης λαμβάνει τα κατάλληλα
μέτρα για να ενημερώσει τους επενδυτές σχετικά με τη
διαπίστωση ή την απόφαση που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 και, εάν οφείλει να τους αποζημιώσει, για
την καταβολή της αποζημίωσης το ταχύτερο δυνατόν.
Μπορεί να τάξει προθεσμία εντός της οποίας υποχρεού
νται οι επενδυτές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. H
προθεσμία αυτή είναι τουλάχιστον πέντε μηνών και αρχίζει
από την ημερομηνία της διαπίστωσης ή απόφασης που
αναφέρονται ανωτέρω ή από την ημερομηνία δημοσίευσής
τους .

Άρθρο 8

1 . H κάλυψη που αναφέρεται στο άρθρο 4 παραγραφοι
1 , 3 και 4 ισχύει για το σύνολο της απαίτησης του επενδυτή
έναντι της αυτής επιχειρήσεως επενδύσεων βάσει της
παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών,
νομίσματος και τόπου εντός της Κοινότητας.
Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι τα
κεφάλαια που δεν εκφράζονται σε νόμισμα κράτους μέ
λους ούτε σε Ecu αποκλείονται από την κάλυψη ή
καλύπτονται λιγότερο. H ευχέρεια αυτή δεν ισχύει για τους
τίτλους .

Ωστόσο, το σύστημα αποζημίωσης δεν μπορεί να επικαλε
στεί τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, για να αρνηθεί την
κάλυψη σε επενδυτή o οποίος δεν ήταν σε θέση να απαιτή
σει εγκαίρως την αποζημίωση .
2. Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις των επενδυτών το αργότερο τρεις μήνες αφότου
αποδειχθεί το βάσιμο της απαίτησης και προσδιοριστεί το
ύψος της.

Σε όλως έκτακτες περιστάσεις, το σύστημα εγγύησης μπο
ρεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές παράταση της
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προθεσμίας, για ειδικες περιπτώσεις. H εν λογω παραταση
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

3 . Παρά την προθεσμία της παραγράφου 2, εάν
επενδυτής ή άλλος δικαιούχος ή έχων συμφέρον σε
επενδυτική εργασία βαρύνεται με κατηγορία σχετική με
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91 /3Θ8/ΕΟΚ, το
σύστημα αποζημίωσης μπορεί να αναστέλλει οιαδήποτε
καταβολή , εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου .

Αριθ . C 320/15

2. Οι επενδύτες ή οι υποψήφιοι επενδυτές υποκαταστη
μάτων επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους
εκτός Κοινότητας λαμβάνουν από τις επιχειρήσεις αυτές
όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις περί αποζη
μιώσεως που εφαρμόζονται στις επενδύσεις .τους.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2
παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα,
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από την εθνική νομοθε
σία κανόνες, και διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και
κατανοητό.

Άρθρο 10
Άρθρο 12

1 . Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν οτι οι επιχειρήσεις
επενδύσεων λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να
παρέχουν στους επενδυτές ή τους υποψήφιους επενδυτές
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του
συστήματος αποζημίωσης επενδυτών στο οποίο συμμετέχει
η επιχείρηση επενδύσεων και τα υποκαταστήματά της
εντός της Κοινότητας, ή κάθε άλλη εναλλακτική ρύθμιση
δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή
του άρθρου 5 παράγραφος 3 . Οι επενδυτές ενημερώνονται
για τις διατάξεις του συστήματος αποζημίωσης επενδυτών
ή κάθε άλλης εναλλακτικής ρύθμισης, και ιδίως για το
ποσό και την έκταση της κάλυψης που προσφέρει το εν
λόγω σύστημα αποζημίωσης , καθώς και για τους κανόνες
που ενδεχομένως έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη βάσει του
άρθρου 2 παράγραφος 3 . Οι πληροφορίες παρέχονται σε
πλήρως κατανοητή μορφή .

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε o επενδυτής να έχει τη
δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αποζημίωσής του στρε
φόμενος κατά του συστήματος αποζημίωσης.

Πληροφορίες παρέχονται επίσης, εφόσον ζητηθούν, σχετι
κά με τις προϋποθέσεις και τις διατυπώσεις αποζημίωσης .

Άρθρο 14

2 . Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες
του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το
υποκατάστημα, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999 το αργότερο , η Επιτροπή
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
έκθεση επί της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, συνο
δευόμενη , αν χρειάζεται, από προτάσεις επανεξέτασής

Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων που ενδεχομένως
έχουν δυνάμει του εθνικού δικαίου , τα συστήματα που
προβαίνουν σε πληρωμές για την αποζημίωση των
επενδυτών έχουν το δικαίωμα υποκατάστασης στα δικαιώ
ματα αυτών των επενδυτών κατά την εκκαθάριση και για
ποσό ίσο προς τις πληρωμές τους.

Άρθρο 13

της.

3 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες που θέτουν περιο
ρισμούς στη χρησιμοποίηση των πληροφοριών της παρα
γράφου 1 σε διαφημίσεις ώστε να μη θίγεται εξ αιτίας της η
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος ούτε να κλονίζε
ται η εμπιστοσύνη των καταθετών. Ειδικότερα, τα κράτη
μέλη μπορούν να περιορίζουν τη διαφήμιση σε απλή μνεία
του συστήματος στο οποίο συμμετέχει η επιχείρηση
επενδύσεοον .

Άρθρο 11

1.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατα ποσον τα υποκαταστή

ματα που ιδρύονται από επιχειρήσεις επενδύσεων με έδρα
εκτός της Κοινότητας, παρέχουν κάλυψη ισοδύναμη προς
την προβλεπόμενη από την παρούσα οδηγία. Αν δεν υπάρ
χει ισοδυναμία, τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν με την
επιφύλαξη του άρθρου 5 της οδηγίας 93/22/ΕΚ ότι τα
υποκαταστήματα που ιδρύονται από επιχειρήσεις επενδύ
σεων με έδρα εκτός της Κοινότητας, υποχρεούνται να
συμμετέχουν στα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών που
λειτουργούν στο έδαφος τους.

Άρθρο 15

1 . Τα κράτη μελη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι
τις . . . (*). Ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή αμέσως.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη ,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους . Οι
λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα
κράτη μέλη .
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κεί
μενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
(*) Δεκαοκτώ μήνες μετα την έναρξη ισχύος της παρούσας οδη
γίας.
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Αρθρο 16
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Άρθρο 18

Το άρθρο 12 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ καταργείται από την

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 .

Άρθρο 17

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

O Πρόεδρος

Κοινοτήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

1 . Θεσμικοί επενδυτές και επαγγελματίες επενδυτές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:
— επιχειρήσεις επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ,
— πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 πρώτη περίπτωση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ,
— χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 6 της οδηγίας 89/646/ΕΟΚ,
— ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

— οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων,
— συνταξιοδοτικά ταμεία.
Άλλοι θεσμικοί και επαγγελματίες επενδυτές.

2. Υπερεθνικοί φορείς, κράτη και κεντρικές διοικητικές αρχές.
3 . Περιφερειακές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές.

4. Διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, εταίροι της επιχείρησης επενδύσεων που ευθύνονται προσωπικά,
εταίροι που κατέχουν τουλάχιστον το 5 % του κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων, πρόσωπα υπεύθυνα
για τη διενέργεια του νομικού ελέγχου των λογαριασμών της επιχείρησης επενδύσεων και επενδυτές που
έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε άλλες επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου.

5 . Στενοί συγγενείς και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό των επενδυτών που αναφέρονται στο σημείο 4.
6. Άλλες επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου .

7. Επενδυτές οι οποίοι είναι υπαίτιοι για ορισμένες εξελίξεις ή έχουν επωφεληθεί από ορισμένα γεγονότα που
αφορούν την επιχείρηση επενδύσεων και έχουν προξενήσει τις οικονομικές της δυσκολίες ή έχουν
συμβάλλει στην επιδείνωση της οικονομικής της κατάστασης.

8. Εταιρείες οι οποίες λόγω του μεγέθους τους δεν επιτρέπεται να συντάσσουν συνοπτικό ισολογισμό
σύμφωνα με το άρθρο 11 της τέταρτης οδηγίας του Συμβουλίου (78/66Θ/ΕΟΚ) της 25ης Ιουλίου 1978, που
βασίζεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών
ορισμένων μορφών (').

(') ΕΕ αριθ. L 222 της 14. 8. 1978, σ. 11 . Οδηγία οπως τροποποιήθηκε τελευταία απο την οδηγία 94/8/ΕΚ (ΕΕ αριθ . L 82 της
25 . 3. 1994, σ. 33 ).
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Αριθ. C 320/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

(που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο)

Εαν ενα υποκαταστημα ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής για συμπληρωμα
τική κάλυψη, το σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής θεσπίζει διμερώς με το σύστημα του κράτους μέλους
καταγωγής κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεως στους επενδυτές του υποκαταστή
ματος αυτού . Κατά τη θέσπιση των διαδικασιών, καθώς και κατά τον προσδιορισμό των όρων συμμετοχής του
υποκαταστήματος (όπως αναφέρει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ), ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:
α) το σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να επιβάλει τους δικούς του
αντικειμενικούς και γενικής εφαρμογής κανόνες στη συμμετοχή επιχειρήσεων επενδύσεων, να απαιτεί την
παροχή σχετικών πληροφοριών και να επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές με τις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους καταγωγής'

β) το σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής ικανοποιεί τις αξιώσεις για συμπληρωματική αποζημίωση, αφού
ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής για την απόφαση ή τη διαπίστωση που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Το σύστημα του κράτους μέλους υποδοχής διατηρεί πλήρως το
δικαίωμα να εξακριβώνει κατά πόσον o επενδυτής νομιμοποιείται σύμφωνα με τους δικούς του βασικούς
κανόνες και διαδικασίες πριν καταβάλλει συμπληρωματική αποζημίωση'
γ) τα συστήματα του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής συνεργάζονται πλήρως
μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές αποζημιώνονται αμέσως και κατά το
ενδεδειγμένο ποσό. Ειδικότερα, συμφωνούν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη ανταπαιτήσεως
η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφισμό στα πλαίσια ενός από τα δύο συστήματα, επηρεάζει την
αποζημίωση που καταβάλλεται από κάθε σύστημα στον επενδυτή·
δ) τα συστήματα του κράτους μέλους υποδοχής δικαιούνται να χρεώνουν τα υποκαταστήματα για την
συμπληρωματική κάλυψη, κατά τρόπο λαμβάνοντα δεόντως υπόψη την εγγύηση που χρηματοδοτείται από
το σύστημα του κράτους μέλους καταγωγής. Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρέωση, το σύστημα του
κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να θεωρήσει ότι η ευθύνη του δεν θα υπερβεί τη διαφορά μεταξύ της
κάλυψης που αυτό προσφέρει και της κάλυψης που παρέχει το κράτος μέλος καταγωγής, ανεξαρτήτως του
αν το κράτος μέλος καταγωγής καταβάλλει όντως αποζημίωση για τις απαιτήσεις των επενδυτών στο
κράτος μέλος υποδοχής.

EL I
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 . Στις 22 Οκτωβρίου 1993, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο την προαναφερόμενη
πρόταση οδηγίας που βασίζεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη της στις 26 Ιανουαρίου 1994
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Απριλίου 1994. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό
Ίδρυμα διατύπωσε τη γνώμη του στις 28 Ιουλίου 1995 .

Αφού διατυπώθηκαν αυτές οι γνώμες, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση στις
14 Δεκεμβρίου 1994.
2 . Στις 23 Οκτωβρίου 1995 , το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύμφωνα με το
άρθρο 189 B της συνθήκης.

II . ΣΤΟΧΟΣ

H πρόταση αποσκοπεί στη συμπλήρωση και στη διασφάλιση της καλής λειτουργίας της ενιαίας
αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό:
— προβλέπει μια ελάχιστη αποζημίωση των επενδυτών η οποία θα ισχύει σε όλη την
Κοινότητα, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών μιας επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν η
επιχείρηση αυτή δεν είναι σε θέση να αποδώσει στους επενδυτές τα κεφάλαια ή τις κινητές
αξίες που τους ανήκουν και

— θεσπίζει ένα αναγκαίο συμπλήρωμα για το σύστημα της ενιαίας άδειας μέσω της υπαγωγής
των διατάξεων για την αποζημίωση των επενδυτών υπό το καθεστώς ελέγχου της χώρας
προέλευσης.

H πρόταση αυτή υποβάλλεται μετά τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στις 10 Μαΐου 1993
κατά την έκδοση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των
κινητών αξιών, να υποβάλει προτάσεις για την εναρμόνιση των διατάξεων σχετικά με την
αποζημίωση των επενδυτών.
III . ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1 . Γενικες παρατηρήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομοθετική συνοχή μεταξύ της οδηγίας και άλλων κοινοτι
κών πράξεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το Συμβούλιο δέχτηκε την
προσέγγιση που επέλεξε η Επιτροπή στην τροποποιημένη πρότασή της, την ευθυγράμμιση
δηλαδή με τις αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 94/19/ΕΚ σχετικά με τα συστήματα
εγγύησης των καταθέσεων.

Κατά συνέπεια, η κοινή θέση περιλαμβάνει κατά το μεγαλύτερο μέρος της την τροποποιη
μένη πρόταση με ορισμένες επιπλέον τροποποιήσεις. Εκτός από τις φραστικές αναπροσαρ
μογές που έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα, οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως:

— είτε την εξασφάλιση της πληρέστερης δυνατής συνοχής με την οδηγία 94/19/ΕΚ,
— είτε τη βελτίωση της διαφάνειας του κειμένου και την προσθήκη ορισμένων χρήσιμων
διευκρινίσεων.
2 . Ειδικές παρατηρήσεις

α) Με στοχο τη διασφαλιση της συνοχής με την οδηγία 94/19/ΕΚ, σε σχέση με την
τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση :

— ορίζει ότι το κράτος μέλος που προσφεύγει στην παρέκκλιση του άρθρου 2
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή (άρθρο 2 παρά
γραφος 1 τρίτο εδάφιο),
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Αριθ . C 320/19

— ευθυγραμμίζει τις διαταξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη

περίπτωση σχετικά με τη διαπίστωση της αδυναμίας με την αντίστοιχη διάταξη της
οδηγίας 94/19/ΕΚ,
— θεσπίζει μεταβατική περίοδο, τα κύρια στοιχεία της οποίας (ποσά και διάρκεια)
αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχουν επιλεγεί όσον αφορά τα συστήματα εγγύησης
των καταθέσεων (άρθρο 4 παράγραφος 1 ),

— ορίζει ότι, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999, το επίπεδο και η έκταση της κάλυψης της
παρεχόμενης από υποκατάστημα στο κράτος μέλος υποδοχής δεν μπορεί να υπερβεί
το επίπεδο και την έκταση της κάλυψης που παρέχει το σύστημα αποζημίωσης
αυτού του κράτους μέλους. H διάταξη αυτή είναι προσωρινή , εκ παραλλήλου με την
οδηγία 94/19/ΕΚ και δεν μπορεί να παραταθεί παρά μόνον αν η Επιτροπή υποβάλ
λει σχετική πρόταση (άρθρο 7 παράγραφος 1 ),
— ευθυγραμμίζει τους όρους που αφορούν την προαιρετική προσχώρηση με τους
όρους που προβλέπει η οδηγία 94/19/ΕΚ (άρθρο 7 παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο),
— προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν κεφάλαια, όχι όμως τίτλους,
που δεν εκφράζονται σε νόμισμα κρατών μελών ή σε Ecu (άρθρο 8 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο),
— επιτρέπει την παράταση της προθεσμίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων από
το σύστημα αποζημίωσης (άρθρο 9 παράγραφος 2),
— επιτρέπει την αναστολή της καταβολής αποζημίωσης εφόσον o επενδυτής βαρύνεται
με κατηγορία σχετική με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(άρθρο 9 παράγραφος 3),
— προβλέπει ορισμένους περιορισμούς της δραστηριότητας που αφορούν τα συστήμα
τα αποζημίωσης, ώστε να αποφεύγεται η δημοσιότητα η οποία χωρίς να είναι καθ '
εαυτό ψευδής, ενδέχεται να θίξει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήμα
τος ή η δημοσιότητα που ενδέχεται να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών
(άρθρο 10 παράγραφος 3 ),
— ορίζει ότι o επενδυτής έχει τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αποζημίωσής του
στρεφόμενος κατά του συστήματος αποζημίωσης (άρθρο 13),
— ευθυγραμμίζει την ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή της έκθεσης της
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας με την ημερομηνία που προβλέπε
ται για την υποβολή της έκθεσης για την εφαρμογή της οδηγίας 94/19/ΕΚ
(άρθρο 14). Με την τροποποίηση αυτή η οποία επισπεύδει την υποβολή , γίνεται κατ'
ουσία δεκτή η τροπολογία αριθ . 7 που πρότεινε το Κοινοβούλιο.
β) Με στόχο τη βελτίωση της διαφανειας και την αποσαφήνιση του κείμενου της οδηγίας,
η κοινή θέση σε σχέση με την τροποποιημένη πρόταση :
— τροποποιεί την έννοια του όρου «επιχείρηση επενδύσεων», αντικαθιστά τον όρο
«κοινή επένδυση » με τον όρο «κοινή επενδυτική εργασία» και προσαρμόζει ανάλο
γα τον ορισμό και εισάγει ορισμό του όρου «αρμόδιες αρχές» (άρθρο 1 ). Με την
ευρεία αποδοχή της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τον
καθορισμό των όρων «επιχείρηση επενδύσεων» και «υποκατάστημα», η κοινή θέση
ακολουθεί τις τροπολογίες αριθ. 1 και 3 που πρότεινε το Κοινοβούλιο,

— διευκρινίζει ότι η ευχέρεια απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
εφαρμόζεται μόνον υπό τον όρο ότι η πληροφόρηση και η προστασία που παρέχε
ται στον επενδυτή είναι ισοδύναμες με αυτές που παρέχει ένα σύστημα αποζημίω
σης επενδυτών,

— δέχεται ευρύτατα το κείμενο της τροποποιημένης πρότασης όσον αφορά το άρθρο 2
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση σχετικά με την κάλυψη , και
ακολουθεί έτσι το πνεύμα της τροπολογίας αριθ . 5 που πρότεινε το Κοινοβούλιο,

Αριθ. C 320/20

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
— διευκρινίζει οτι οι επενδυτικες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τον
αποκλεισμό μιας επιχείρησης από ένα επενδυτικό σύστημα καλύπτονται απ' αυτό το
σύστημα, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής συμμετοχής (άρθρο 5 παράγραφος 2)
καθώς και στις περιπτώσεις προαιρετικής συμμετοχής (άρθρο 7 παράγραφος 2),

— ορίζει ότι τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού αποζημίωσης που προβλέπεται στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 πρέπει να είναι ισοδύναμα με τα χαρακτηριστικά του
επίσημα αναγνωρισμένου συστήματος σ' αυτό το κράτος μέλος,
— προσθέτει την ημερομηνία του αποκλεισμού στις πληροφορίες που πρέπει να
δοθούν στον επενδυτή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

— διευκρινίζει τουλάχιστον ως προς μερικά στοιχεία της διατάξεως που αφορούν τον
υπολογισμό της προθεσμίας αποζημίωσης και καθορίζει ότι το σύστημα μπορεί να
τάξει πεντάμηνη προθεσμία μέσα στην οποία οι επενδυτές υποχρεούνται να υποβά
λουν τις αιτήσεις τους (άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2),
— προσθέτει στις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον επενδυτή σύμφωνα με
το άρθρο 10, παραπομπή στις ενδεχόμενες ρυθμίσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με
το άρθρο 2 παράγραφος 3 ,

— καθορίζει την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος σε συνάρτηση με τη δημοσίευση της
οδηγίας (άρθρο 15 ),
— συγχωνεύει τα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος I.

Εξάλλου , η κοινή θέση επιφέρει ορισμένες συντακτικές τροποποίησης στο κείμενο,
ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 2, 6 και 12 .
γ) Δεχόμενη τη διατύπωση της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά το
άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 5 παράγραφος 2 τελευταία φράση ,
η κοινή θέση αποσκοπεί να καλύψει τους στόχους που προβλέπονται από τις τροπολο
γίες αριθ. 4 και 6 που πρότεινε το Κοινοβούλιο.

H κοινή θέση δεν δέχεται την τροπολογία αριθ . 2 που πρότεινε το Κοινοβούλιο για
τους ίδιους λόγους που οδήγησαν την Επιτροπή να μην συμπεριλάβει την τροπολογία
αυτή στην τροποποιημένη της πρόταση .
δ ) Το προοίμιο τροποποιείται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις.

IV . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι όλες οι τροποποιήσεις που έγιναν στην τροποποιημένη πρόταση της
Επιτροπής είναι σύμφωνες με τους στόχους της οδηγίας. Προσπάθησε να εξασφαλίσει τη
νομοθετική συνοχή με άλλες πράξεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως την οδηγία που αφορά
το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και να βελτιώσει τη διαφάνεια του κειμένου τηρώντας
τις θεμελιώδεις αρχές της οδηγίας.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 27/95

H οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 7 Νοεμβρίου 1995
για τη θέσπιση της οδηγίας 95/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών
ρύπων από ντηζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα
(95/C 320/03
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 100 A,

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189 B της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο της εσωτερικής
αγοράςότι στο πρώτο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας για την προστασία του περιβάλλοντος (4), το οποίο
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Νοεμβρίου 1973 ,
ζητείται να ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες επιστημονι
κές πρόοδοι για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης που προκαλείται από τα αέρια που εκπέμπουν
τα οχήματα με κινητήρα και να τροποποιηθούν αναλόγως
οι εκδοθείσες οδηγίες- ότι το πέμπτο πρόγραμμα δράσης,
το οποίο ως προς τη γενική του προσέγγιση εγκρίθηκε από
το Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων
των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του
Συμβουλίου με το ψήφισμα της 1ης Φεβρουαρίου 1993 (3),
προβλέπει ότι πρέπει να καταβληθούν πρόσθετες προσπά
θειες για να μειωθεί σημαντικά το σημερινό επίπεδο εκπο
μπών ρύπων από οχήματα με κινητήραότι o στόχος της μείωσης του επιπέδου εκπομπών ρύπων
από τα οχήματα με κινητήρα και η καλή λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς οχημάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί
επαρκώς από κάθε κράτος μέλος μεμονωμένα και, επομέ
νως, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που
( · ) ΕΕ αριθ . C 389 της 31 . 12 . 1994. σ. 22.
O ΕΕ αριθ. C 155 της 21 . 6. 1995 , σ. 10.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου
1995 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα),
κοινή θέση του Συμβουλίου της . . . (δεν έχει ακόμα δημοσιευ
θεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της . . . (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίση
μη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ αριθ. C 112 της 20. 12. 1973, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ . C 138 της 17 . 5 . 1993 , σ. 1 .

πρεπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που
προκαλείται από οχήματα με κινητήρα-

ότι έχει αναγνωρισθεί ότι η ανάπτυξη των μεταφορών στην
Κοινότητα συνεπάγεται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις
για το περιβάλλον ότι ορισμένες επίσημες εκτιμήσεις σχετι
κά με την αύξηση της πυκνότητας κυκλοφορίας αποδεί
χθηκαν μικρότερες της πραγματικότητας- ότι για το λόγο
αυτό πρέπει να καθορισθούν αυστηρά πρότυπα εκπομπών
για όλα τα οχήματα με κινητήραότι η οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6) ορίζει οριακές
τιμές για τις εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα, άκαυ
στων υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου των
κινητήρων ντήζελ που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με
κινητήρα με βάση μια διαδικασία δοκιμής αντιπροσωπευτι
κή των ευρωπαϊκών συνθηκών οδήγησης των εν λόγω
οχημάτων- ότι η οδηγία 91 /542/ΕΟΚ προβλέπει δύο στάδια,
το πρώτο από τα οποία ( 1992/93 ) συμπίπτει με τις ημερο
μηνίες εφαρμογής των νέων ευρωπαϊκών προτύπων για τις
εκπομπές των επιβατικών αυτοκινήτων ότι το δεύτερο
στάδιο ( 1995/96) θέτει έναν πλέον μακροπρόθεσμο προσα
νατολισμό για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία,
καθορίζοντας οριακές τιμές βασισμένες στις αναμενόμενες
επιδόσεις των υπό ανάπτυξη τεχνολογιών και παρέχοντας
ταυτόχρονα χρόνο στη βιομηχανία προκειμένου να τελειο
ποιήσει τις τεχνολογίες αυτέςότι, βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/
542/ΕΟΚ, έχει ζητηθεί από την Επιτροπή να προβεί σε
απολογισμό στο Συμβούλιο, εντός του 1993 , όσον αφορά
τις προόδους που έχουν επιτελεσθεί για τις διαθέσιμες
τεχνικές ελέγχου των ρυπογόνων εκπομπών των κινητήρων
ντήζελ, και ιδιαίτερα εκείνων με ισχύ ίση ή κατώτερη των
85 kW- ότι στον απολογισμό αυτό πρέπει επίσης να
καλύπτονται οι νέες στατιστικές μέθοδοι ελέγχου της
συμμόρφωσης της παραγωγής- ότι με βάση τον απολογισμό
αυτό έχει ζητηθεί από την Επιτροπή , εφόσον χρειαστεί, να
υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την προς τα άνω
αναθεώρηση των οριακών τιμών που αφορούν τις εκπο

μπές αιωρουμένων σωματιδίων
ότι οι διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες απέδειξαν
ότι είναι εφικτό να θεσπιστούν νέες διατάξεις για τη
συμμόρφωση της παραγωγής-

ότι, εξάλλου , η αυστηρότατη οριακή τιμή για τις εκπομπές
αιωρουμένων σωματιδίων που ορίζεται για το δεύτερο
στάδιο στην οδηγία 91/542/ΕΟΚ δεν μπορεί, με την υφιστά
(6 ) ΕΕ αριθ . L 36 της 9 . 2 . 1988, σ. 33 . Οδηγία οπως τροποποιήθη

κε τελευταία από την οδηγία 91/542/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 295 της
25 . 10. 1991 , σ. 1 ).
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μενη τεχνολογία, να επιτευχθεί από τους περισσοτέρους
μικρούς κινητήρες ντήζελ ισχύος ίσης ή κατώτερης των 85
kW κατά την ημερομηνία που ορίζει η οδηγία 91/542/ΕΟΚ·
ότι μια σημαντική μείωση των εκπομπών σωματιδίων μπο
ρεί όμως να επιτευχθεί για τους κινητήρες αυτούς από την
1η Οκτωβρίου 1995· ότι για τους μικρούς κινητήρες ντήζελ

με κυβισμό κάτω των 0,7 dm3 και με ταχύτητα ονομαστικής
ισχύος άνω των 3 000 min" 1 , η εφαρμογή της οριακής τιμής

για τις εκπομπές αιρουμένων σωματιδίων που ορίζει η
οδηγία 91/542/ΕΟΚ μπορεί να αναβληθεί ως το 1997· ότι
αυτή η πρόσθετη διορία θα επιτρέψει στη βιομηχανία να
προβεί στις αναγκαίες αλλαγές προκειμένου να συμμορφω
θεί προς αυτήν την οριακή μελλοντική τιμή,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ τροποποιείται

σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
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Όταν τα κράτη μελη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις,
αυτές πρέπει να περιέχουν παραπομπή στην παρούσα
οδηγία ή να συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά
την επίσημη δημοσίευσή τους. O τρόπος της παραπομπής
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη .

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κεί
μενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις
οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτεται από την
παρούσα οδηγία.
Αρθρο 3

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ήμερα
από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικες, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για
να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν από
. . . (*). Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

*

μετά την ημερομηνία έκδοσης της οδηγίας.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
O Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 88/77/ΕΟΚ

1 . Σημείο 6.2.1 : στη δεύτερη γραμμή του πίνακα B ( 1 . 10. 1995 ), τελευταία στήλη («Μαζα σωματιδίων (ΡΤ)
g/kWh»), στον αριθμό «0,15 » προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση (**):
«(**) μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1997, η τιμή που ισχύει για τις εκπομπες σωματιδίων των κινητήρων με ογκο

διαδρομής του εμβόλου στον κύλινδρο κάτω των 0,7 dm3 και με ταχύτητα περιστροφής που
αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ άνω των 3 000 min-1 , ορίζεται σε 0,25 g/kWh.»

2. Το τμήμα 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8.1 .

Πρέπει να ληφθούν μέτρα εξασφάλισης της συμμόρφωσης της παραγωγής σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ËOK. H συμμόρφωση της παραγωγής ελέγχεται με
βάση την περιγραφή του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου που ορίζεται στο παράρτημα VIII της
παρούσας οδηγίας.
Αν οι αρμόδιες αρχές δεν μείνουν ικανοποιημένες από τη διαδικασία ελέγχου του κατασκευαστή,
εφαρμόζονται τα σημεία 2.4.2 και 2.4.3 του παραρτήματος X της οδηγίας 7Θ/156/ΕΟΚ.

8.1.1 .

Εφόσον πρόκειται να μετρηθούν οι εκπομπές ρύπων και η έγκριση τύπου του κινητήρα
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επεκτάσεις, οι δοκιμές πραγματοποιούνται στον/στους κινητήρες
που περιγράφονται στο φάκελο έγκρισης της σχετικής επέκτασης.

8.1.1.1 .

Συμμόρφωση του οχήματος στη δοκιμή εκπομπών ρύπων.

Αφού o κινητήρας παρουσιαστεί στις αρμόδιες αρχές, o κατασκευαστής δεν προβαίνει πλέον σε
καμία ρύθμιση των επιλεγέντων κινητήρων.
8.1.1.1.1 . Λαμβάνονται τυχαία τρεις κινητήρες από τη σειρά και υποβάλλονται στη δοκιμή που αναφέρεται
στο σημείο 6.2. Οι οριακές τιμές δίδονται στο σημείο 6.2.1 του παρόντος παραρτήματος (*).
"(*): μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1998, η τιμή που ισχύει για τις εκπομπες αιωρουμένων των

κινητήρων με όγκο διαδρομής του εμβόλου στον κύλινδρο κάτων των 0,7 dm3 και με
ταχύτητα περιστροφής που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ άνω των 3 000 min" 1 ορίζεται
σε 0,25 g/kWh ."

8.1.1.1.2. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το προσάρτημα I του παρόντος παραρτήματος.
Εφόσον οι αρχές μείνουν ικανοποιημένες από την τυπική απόκλιση της παραγωγής που δίδεται

από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με το παράρτημα X της οδηγίας 7Ô/156/EOK η οποία ισχύει για

τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενα τους.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος,
εφόσον οι αρμόδιες αρχές δεν μείνουν ικανοποιημένες από την τυπική απόκλιση της παραγωγής
που δίδει o κατασκευαστής σύμφωνα με το παράρτημα X της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ η οποία
εφαρμόζεται στα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους.

Κατ' αίτηση του κατασκευαστή , η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το προσάρτη
μα 3 του παρόντος παραρτήματος.

8.1.1.1.3. H συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση της παραγωγής μιας σειράς κρίνεται βάσει δοκιμής των
κινητήρων με δειγματοληψία, εφόσον ληφθεί απόφαση επιτυχίας για όλους τους ρύπους ή
απόφαση αστοχίας για ένα ρύπο, σύμφωνα με τα κριτήρια δοκιμής που ισχύουν στο αντίστοιχο
προσάρτημα.

Όταν ληφθεί απόφαση επιτυχίας για ένα ρύπο, η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλεται από καμία
πρόσθετη δοκιμή που πραγματοποιείται για να ληφθεί απόφαση σχετικά με άλλους ρύπους.
Εάν δεν ληφθεί απόφαση επιτυχίας για όλους τους ρύπους και εάν δεν ληφθεί απόφαση αστοχίας
για ένα ρύπο, η δοκιμή πραγματοποιείται σε άλλον κινητήρα (βλ. σχήμα 1.7).
Οιαδήποτε στιγμή , o κατασκευαστής μπορεί να αποφασίσει τον τερματισμό της δοκιμής εφόσον
δεν έχει ληφθεί απόφαση . Καταχωρείται τότε ότι υπήρξε απόφαση αστοχίας.
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Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε καινούργιους κινητήρες.

8.1.1.2.1 . Ωστόσο, κατ' αίτηση του κατασκευαστή, οι δοκιμές μπορούν να πραγματοποιούνται σε κινητήρες
οι οποίοι έχουν υποστεί "στρώσιμο" επί 100 ώρες κατ' ανώτατο όριο.

Στην περίπτωση αυτή , η διαδικασία λειτουργίας διεκπεραιώνεται από τον κατασκευαστή , o
οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε ρυθμίσεις των κινητήρων αυτών.
8.1.1.2.2. Όταν o κατασκευαστής ζητεί να λειτουργήσει o κινητήρας επί X < 100 ώρες για «στρώσιμο» πριν
από τη μέτρηση, αυτό μπορεί να γίνεται:
— είτε σε όλους τους κινητήρες που είναι υπό δοκιμή,
— είτε στον πρώτο υπό δοκιμή κινητήρα, με προσδιορισμό ενός συντελεστή εξέλιξης ως εξής:
— οι εκπομπές ρύπων μετρώνται στην ώρα μηδέν και στην ώρα "X" στον πρώτο υπό δοκιμή
κινητήρα,

— o συντελεστής εξέλιξης των εκπομπών μεταξύ ώρας μηδέν και "X" υπολογίζεται για κάθε
ρύπο ως το κλάσμα:
Εκπομπές σε ώρα "x"
Εκπομπές σε ώρα μηδέν
O συντελεστής μπορεί να είναι μικρότερος του 1 .
— Οι επόμενοι υπό δοκιμή κινητήρες δεν υποβάλλονται σε "στρώσιμο" πολλαπλασιάζονται
όμως οι "εκπομπές σε ώρα μηδέν" επί το συντελεστή εξέλιξης.

Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές που λαμβάνονται είναι:
— οι τιμές στην ώρα "X" για τον πρώτο κινητήρα,
— οι τιμές στην ώρα μηδέν πολλαπλασιασμένες επί το συντελεστή εξέλιξης για τους υπόλοι
πους κινητήρες.

8.1.1.2.3. Όλες οι δοκιμές μπορούν να διεξαχθούν με καύσιμα του εμπορίου . Ωστόσο, εφόσον το ζητήσει o
κατασκευαστής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα καύσιμα αναφοράς που περιγράφονται στο
παράρτημα IV».
3. Προστίθενται τα εξής προσαρτήματα:
« Προσαρτημα 1

1 . Το παρόν προσάρτημα περιγράφει τη διαδικασία που πρεπει να ακολουθείται για να ελεγχθεί η
συμμόρφωση των απαιτήσεων παραγωγής για τη δοκιμή εκπομπών ρύπων όταν η τυπική απόκλιση της
παραγωγής είναι ικανοποιητική.
2. Με ελάχιστο μέγεθος δείγματος 3, η διαδικασία δειγματοληψίας καθορίζεται έτσι ώστε η πιθανότητα
μιας παρτίδας να περάσει τη δοκιμή με 30% ποσοστό ελαττωματικών κινητήρων είναι 0,90 (κίνδυνος
παραγωγού : 10% ), ενώ η πιθανότητα μιας παρτίδας να γίνει δεκτή με ποσοστό ελαττωματικών
κινητήρων 65% είναι 0,10 (κίνδυνος καταναλωτή : 10% ).
3. Για καθένα από τους ρύπους που δίδονται στο σημείο 6.2.1 του παραρτήματος I , ακολουθείται η εξής
διαδικασία (βλ. σχήμα 1.7).
Εστω :

L = O φυσικός λογαριθμος της οριακής τιμής για το ρύπο,
Χί = O φυσικός λογάριθμος της τιμής που μετρείται για τον i-οστό κινητήρα του δείγματος,
s = εκτίμηση της τυπικής απόκλισης της παραγωγής (αφού ληφθεί o φυσικός λογάριθμος των μετρήσε
ων),
n = το μέγεθος του δείγματος.

4. Για κάθε δείγμα, το άθροισμα των ανηγμένων αποκλίσεων από το όριο υπολογίζεται με τον εξής
τύπο :
II

i= 1

5 . Τοτε :

— εάν το στατιστικό μέγεθος δοκιμής είναι μεγαλύτερο από το όριο επιτυχίας που δίδεται στον
πίνακα 1.1.5 , για το συγκεκριμένο μέγεθος δείγματος, λαμβάνεται απόφαση επιτυχίας για τον υπόψη
ρύπο,

— εάν το στατιστικό μέγεθος δοκιμής είναι μικρότερο από το όριο αστοχίας που δίδεται στον
πίνακα 1.1.5 για το συγκεκριμένο μέγεθος δείγματος, λαμβάνεται απόφαση αστοχίας για τον υπόψη
ρύπο,

— στις λοιπές περιπτώσεις, δοκιμάζεται και άλλος ένας κινητήρας σύμφωνα με το τμήμα 8.1.1.1 του
παραρτήματος I και η διαδικασία υπολογισμού εφαρμόζεται στο δείγμα αυξημένο κατά μία
μονάδα.
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Πιακας 1.1.5

Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: 3
Σωρευτικός αριθμός κινητήρων
υπό δοκιμή
(μέγεθος δείγματος)

Όριο επιτυχίας

Όριο αστοχίας

Α„

Βη

3

3,327

- 4,724

4

3,261

- 4,790

5

3,195

- 4,856

6

3,129

- 4,922

7

3,063

- 4,988

8

2,997

- 5,054

9

2,931

- 5,120

10

2,865

- 5,185

11

2,799

- 5,251

12

2,733

- 5,317

13

2,667

- 5,383

14

2,601

- 5,449

15

2,535

- 5,515

16

2,469

- 5,581

17

2,403

- 5.647

18

2,337

- 5,713

19

2,271

- 5,779

20

2,205

- 5,845

21

2,139

- 5,911

22

2,073

- 5,977

23

2,007

- 6,043

24

1,941

- 6,109

25

1,875

- 6,175

26

1,809

- 6,241

27

1,743

- 6,307

28

1,677

- 6,373

29

1,611

- 6,439

30

1,545

- 6,505

31

1,479

- 6,571

32

- 2,112

- 2,112

n

EL I
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Προσαρτημα 2

1 . Το παρόν προσάρτημα περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται για να επαληθευθεί η συμμόρφωση
των απαιτήσεων παραγωγής για τη δοκιμή τύπου I όταν τα αποδεικτικά στοιχεία του κατασκευαστή
σχετικά με την τυπική απόκλιση παραγωγής είναι είτε μη ικανοποιητικά είτε δεν είναι διαθέσιμα.
2. Με ελάχιστο μέγεθος δείγματος 3, η διαδικασία δειγματοληψίας καθορίζεται έτσι ώστε η πιθανότητα
μιας παρτίδας να περάσει επιτυχώς τη δοκιμή με 3Θ % της παραγωγής ελαττωματική είναι 0,90 (κίνδυνος
παραγωγού: 10% ), ενώ η πιθανότητα μιας παρτίδας να γίνει δεκτή με 65 % της παραγωγής ελαττωματι
κή είναι 0,10 (κίνδυνος καταναλωτή: 10% ).
3. Οι μετρήσεις των ρύπων που δίδονται στο σημείο 6.2.1 του παραρτήματος I θεωρούνται ότι έχουν
κανονική λογαριθμική κατανομή και πρέπει κατ' αρχήν να μετατραπούν αντικαθιστάμενες από τους
φυσικούς λογαρίθμους τους. Τα σύμβολα m0 και m παριστούν το αντίστοιχο ελάχιστο και μέγιστο
μέγεθος δείγματος (m0 = 3 και m = 32), και το n παριστά το εκάστοτε μέγεθος δείγματος.

4. Εάν οι φυσικοί λογάριθμοι των μετρήσεων στη σειρά είναι χ1 ( χ2, . . ., Xj και L είναι o φυσικός
λογάριθμος της οριακής τιμής για τον ρύπο, τότε ορίζεται:

dj = Xj — L
και
n

dn =

1

■ dj

n

J = 1
n

1

v2

n

(dj - dn)2
i= i

5. Στον πίνακα 1.2.5 παρατίθενται οι τιμές του ορίου επιτυχιας_ (Αη) και αστοχίας (Βη) για κάθε μέγεθος
δείγματος. Το στατιστικό μέγεθος της δοκιμής είναι o λόγος dn/Vn και πρέπει να χρησιμοποιείται για να
προσδιορίζεται κατά πόσο η σειρά έχει περάσει ή αποτύχει στη δοκιμή ως εξής:
Για m() < n < m:

— η σειρά επιτυγχάνει εφοσον dn/Vn < An
— η σειρά αποτυγχάνει εφόσον dn/Vn s Bn
— πραγματοποιείται άλλη μέτρηση εφόσον An < dn/Vn < Bn
6. Παρατηρήσεις
Οι κάτωθι αναδρομικοί μαθηματικοί τύποι είναι χρήσιμοι για τον υπολογισμό των διαδοχικών τιμών του
στατιστικού μεγέθους της δοκιμής:

dn =

1

1

dn -l +

1

V2
=
v n

i

1

V2 _,+

1

dn

n

(dn - dn )2

n

n -1

(n = 2, 3 , . . .; dn = dl ; V ! = 0)
Πίνακας 1.2.5

Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: 3
Σωρευτικός αριθμός
κινητήρων υπό όοκιμή

Όριο επιτυχίας

Όριο αστοχίας

Αη

Β„

3

- 0,80381

16,64743

4

- 0,76339

7,68627

5

- 0,72982

4,67136

6

- 0,69962

3,25573

7

- 0,67129

8

- 0,64406

1,94369

9

- 0,61750

1,59105

10

- 0,59135

1,33295

♦

2,45431
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Σωρευτικός αριθμός
κινητήρων υπό δοκιμή

Όριο επιτυχίας

Όριο αστοχίας

ΑΠ

ΒΠ

11

- 0,56542

1,13566

12

- 0,53960

0,97970

13

- 0,51379

0,85307

14

- 0,48791

0,74801

15

- 0,46191

0,65928

16

- 0,43573

0,58321

17

- 0,40933

0,51718

18

- 0,38266

0,45922

19

- 0,35570

0,40788

20

- 0,32840

0,36203

21

- 0,30072

0,32078

22

- 0,27263

0,28343

23

- 0,24410

0,24943

24

- 0,21509

0,21831

25

- 0,18557

0,18970

26

- 0,15550

0,16328

27

- 0,12483

0,13880

28

- 0,09354

0,11603

29

- 0,06159

0,09480

30

- 0,02892

0,07493

31

- 0,00449

0,05629

32

- 0,03876

0,03879

Προσαρτημα 3

1 . Το παρόν προσάρτημα περιγράψει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για να ελέγχεται η
συμμόρφωση των απαιτήσεων παραγωγής για τη δοκιμή εκπομπών ρύπων όταν το ζητεί o κατασκευα
στής.

2. Με ελάχιστο μέγεθος δείγματος 3 , η διαδικασία δειγματοληψίας καθορίζεται έτσι ώστε η πιθανότητα
μιας παρτίδας να περάσει τη δοκιμή με 30% ελαττωματικό ποσοστό είναι 0,90 (κίνδυνος παραγω
γού : 10% ), ενώ η πιθανότητα μιας παρτίδας να γίνει δεκτή με ελαττωματικό ποσοστό 65% είναι 0,10
(κίνδυνος καταναλωτή: 10% ).
3. Για καθένα από τους ρύπους που δίδονται στο σημείο 6.2.1 του παραρτήματος I, ακολουθείται η εξής
διαδικασία (βλ. εικόνα 1.7).
Έστω

L = η καθορισμένη οριακή τιμή για το συγκεκριμένο ρύπο,
x; = η τιμή που μετρείται για τον i-οστό κινητήρα του δείγματος,
n = το μέγεθος του δείγματος.

4. Για κάθε δείγμα υπολογίζεται το στατιστικό μέγεθος της δοκιμής που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των
μη σύμφωνων κινητήρων, εκείνων δηλαδή για τους οποίους xj > L.
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5 . Ακολούθως:

— εάν το στατιστικό μέγεθος της δοκιμής είναι μικρότερο ή ίσο προς το όριο επιτυχίας που δίδεται στον
πίνακα 1.3.5 για το συγκεκριμένο μέγεθος δείγματος, λαμβάνεται απόφαση επιτυχίας για τον υπόψη
ρύπο ,

— εάν το στατιστικό μέγεθος δοκιμής είναι μεγαλύτερο ή ίσο προς το όριο αστοχίας που δίδεται στον
πίνακα 1.3.5 για το συγκεκριμένο μέγεθος δείγματος, λαμβάνεται απόφαση αστοχίας για τον υπόψη
ρύπο,

— στις λοιπές περιπτώσεις, δοκιμάζεται και άλλος ένας κινητήρας σύμφωνα με το σημείο 8.1.1.1 του
παραρτήματος I, και η διαδικασία υπολογισμού εφαρμόζεται στο δείγμα αυξημένο κατά μια
μονάδα.
Οι τιμές επιτυχίας και αστοχίας του πίνακα 1.3.5 έχουν υπολογιστεί βάσει του διεθνούς προτύπου
ISO 8422/ 1991 .

Πίνακας 1.3.5

Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: 3
Σωρευτικός αριθμός

κινητήρων υπό δοκιμή
( μεγεθος δείγματος)
3

Όριο επιτυχίας

—

Όριο αστοχίας

3

4

0

4

5

0

4

6

1

5

7

1

5

8

2

6

9

2

6

10

3

7

11

3

7

12

4

8

13

4

8

14

5

9

15

5

9

16

6

10

17

6

10

18

7

11

19

8

9»
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1 . Στις 19 Δεκεμβρίου 1994, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση βάσει του άρθρου 100 A της
συνθήκης ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ντίζελ τους προοριζόμε
νους να τοποθετηθούν σε οχήματα.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε στις 20 Σεπτεμβρίου 1995 προτείνοντας τρεις
τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Μετά από τη γνώμη αυτή, στις 5 Οκτωβρίου
1995 , η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιημένη πρόταση , περιλαμβάνοντας τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου .
3. H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 27 Απριλίου 1995 .

4. Στις 7 Νοεμβρίου 1995, το Συμβούλιο καθόρισε κοινή θέση ως προς την πρόταση της
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 189 B της συνθήκης.
II . ΣΤΟΧΟΣ

5 . Στόχος της πρότασης είναι, αφενός, να χορηγηθεί στους μικρής ισχύος κινητήρες ντίζελ που
προορίζονται να εξοπλίσουν επαγγελματικά οχήματα παρέκκλιση από την οριακή τιμή, η
οποία ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 1995 όπως ορίζεται στην οδηγία 91/542/ΕΟΚ και,
αφετέρου , να καθιερωθεί μια νέα στατιστική μέθοδος για να ελέγχεται κατά πόσον
συμμορφώνεται η παραγωγή .
III . ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Το Συμβούλιο επέφερε κυρίως τρία είδη τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής:
Κατά πρώτον, όσον αφορά τις οριακές τιμές, το Συμβούλιο καθόρισε μια θέση που
συνδυάζει τα κυριότερα στοιχεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και τη γνώμη του
Κοινοβουλίου. Όντως το Συμβούλιο δέχθηκε:
— το ενδιάμεσο όριο 0,25 g/kWh που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή,
— τη μείωση της περιόδου , κατά την οποία θα εφαρμοσθεί η παρέκκλιση κατά δύο έτη,
όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο.
Το Συμβούλιο έκρινε ότι, καίτοι τα εξοπλισμένα με κινητήρα μικρής ισχύος οχήματα δεν
μπορούν επί του παρόντος να τηρήσουν το όριο του 0,15 g/kWh που προβλέπεται στην
οδηγία 91/542/ΕΟΚ, η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει ωστόσο να τηρήσουν ένα όριο
αυστηρότερο εκείνου που ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1995 (0,61 g/kwh για τους νέους
τύπους κινητήρων που αναφέρονται στην πρόταση οδηγίας) και θεώρησε σημαντικό στο
επίπεδο της βελτίωσης του περιβάλλοντος να ακολουθηθεί η πρόταση της Επιτροπής,
δηλαδή να εισαχθεί τιμή 0,25 g/kWh.

Εντούτοις, για να δοθεί ένα μήνυμα στη βιομηχανία, το Συμβούλιο ακολούθησε το
Κοινοβούλιο μειώνοντας την περίοδο εφαρμογής της παρέκκλισης κατά δύο έτη. Συνεπώς,
από την 1η Οκτωβρίου 1997 οι νέοι τύποι κινητήρων θα πρέπει να τηρούν το όριο του 0,15
g/kWh που ορίζεται στην οδηγία 91/542/ΕΟΚ.
Για λόγους συνοχής και νομικής παρουσίασης, το Συμβούλιο μετέθεσε το σημείο 2 του
παραρτήματος όπως προτείνει η Επιτροπή (το σημείο 8.3.1.1 δεν περιλαμβάνεται πλέον στο
τμήμα 8 σχετικά με τη συμμόρφωση της παραγωγής) και το προσέθεσε ως υποσημείωση σε
σχέση με το σημείο 8.1.1.1.1 .
Κατά δεύτερον, και ως συνέπεια των προηγουμένων, το Συμβούλιο διέγραψε τις διατάξεις
περί φορολογικών κινήτρων (9η και 10η αιτιολογική σκέψη και άρθρο 2), κρίνοντας ότι θα
ήταν πρακτικά άνευ αποτελέσματος, δεδομένου ότι η περίοδος εφαρμογής τους θα ήταν
σύντομη .

Κατά τρίτον, το Συμβούλιο επέφερε διορθώσεις στους πίνακες που αφορούν τον έλεγχο της
συμμόρφωσης της παραγωγής (παράρτημα I, προσάρτημα 1 , πίνακας 1.1.5 και προσάρτη
μα 2, πίνακας 1.2.5).
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