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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 24/2003
που καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 18 Φεβρουαρίου 2003
για την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . ./2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της . . ., για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις
προθεσµίες διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών, τις παρεκκλίσεις σχετικά µε τη διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών και
τη διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες «ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν»
(2003/C 125 E/01)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285,

1999, υπογράµµιζε ότι, για την ορθή λειτουργία της ΟΝΕ και
της ενιαίας αγοράς, απαιτείται αποτελεσµατική επίβλεψη και
συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών, πράγµα που προϋποθέτει ένα περιεκτικό σύστηµα στατιστικών πληροφοριών, που θα
προσφέρει στους επιτελείς τα απαραίτητα δεδοµένα, επί των
οποίων θα βασίζουν τις αποφάσεις τους. Στην εν λόγω έκθεση
τονιζόταν ότι η διάθεση τέτοιων πληροφοριών στην Κοινότητα
αποτελεί θέµα υψηλής προτεραιότητας, ιδίως για τα κράτη
µέλη που συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
(3) Η έκθεση επισήµαινε ότι η σύγκριση των αγορών εργασίας των

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

κρατών αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο της ΟΝΕ.
(4) Για τη συγκέντρωση τριµηνιαίων στατιστικών για τη ζώνη του

ευρώ, η προθεσµία διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών
µεγεθών θα πρέπει να µειωθεί σε 70 ηµέρες.

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου της

(5) Οι τριµηνιαίες και ετήσιες παρεκκλίσεις που έχουν χορηγηθεί

25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών
και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας (4), περιέχει το
πλαίσιο αναφοράς για τα κοινά πρότυπα, ορισµούς, ταξινοµήσεις και λογιστικούς κανόνες σύµφωνα µε το οποίο τα κράτη
µέλη καταρτίζουν τους λογαριασµούς τους για τις στατιστικές
ανάγκες της Κοινότητας, µε σκοπό τη λήψη συγκρίσιµων αποτελεσµάτων µεταξύ κρατών µελών.

(6) Το σχέδιο δράσης σχετικά µε τις στατιστικές απαιτήσεις της

(2) Η έκθεση της νοµισµατικής επιτροπής σχετικά µε τις στατιστικές

απαιτήσεις στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), η
οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Ecofin στις 18 Ιανουαρίου
(1) ΕΕ C 203 E της 27.8.2002, σ. 258.
(2) ΕΕ C 253 της 22.10.2002, σ. 14.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2002 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 και απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της . . . (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σ. 1).

στα κράτη µέλη και οι οποίες εµποδίζουν την επεξεργασία των
κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών
για τη ζώνη του ευρώ και την Κοινότητα θα πρέπει να καταργηθούν.

Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, που εγκρίθηκε από
το Συµβούλιο Ecofin, στις 29 Σεπτεµβρίου 2000, χαρακτηρίζει
ως προτεραιότητα τη διαβίβαση των στοιχείων περί απασχόλησης των εθνικών λογαριασµών σε µονάδες «ωρών εργασίας που
πραγµατοποιήθηκαν».
(7) Zητήθηκε η γνώµη της επιτροπής στατιστικού προγράµµατος

και της επιτροπής στατιστικών για θέµατα νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών, σύµφωνα µε το άρθρο 3
της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου (5) και
της απόφασης 91/115/ΕΟΚ του Συµβουλίου (6), αντιστοίχως,
(5) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
(6) ΕΕ L 59 της 6.3.1991, σ. 19.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 τροποποιείται ως εξής:

β) το κείµενο του πίνακα 1 «Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη —
τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία» αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος II·
2. το κείµενο που έπεται του τίτλου «Παρεκκλίσεις σχετικά µε τους
πίνακες που πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο του ερωτηµατολογίου “ΕΣΟΛ 95 ανά χώρα”», αντικαθίσταται από το κείµενο
του παραρτήµατος III.

1. το κείµενο που έπεται του τίτλου «Πρόγραµµα διαβίβασης στοιχείων των εθνικών λογαριασµών», τροποποιείται ως εξής:
α) το κείµενο για τη «Γενική επισκόπηση των πινάκων» αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος I·

27.5.2003

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
...
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Τροποποιήσεις στον πίνακα «Γενική επισκόπηση των πινάκων» του παραρτήµατος Β «Πρόγραµµα διαβίβασης στοιχείων των εθνικών λογαριασµών» του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 (ΕΣΟΛ 95)
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Γενική επισκόπηση των πινάκων
Πρώτη
διαβίβαση

Υστέρηση t + µήνες
(ενδεχοµένως ηµέρες)

∆ιαβίβαση
έτη

2002

70 ηµέρες

1995-2001

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια

1

2002

70 ηµέρες

1995-2001

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, τριµηνιαία

1

1999

8

1995-1998

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµόσιου τοµέα

2

2001

3

1997-2000

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµόσιου τοµέα

2'

2000

9

1995-1999

Πίνακες ανά βιοµηχανία

3

2000

9

1995-1999

Εξαγωγές και εισαγωγές από ΕΕ/τρίτες χώρες

4

2000

9

1995-1999

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

5

2000

9

1995-1999

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές)

6

2000

9

1995-1999

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

7

2000

12

1995-1999

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

8

2000

12

1995-1999

Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά θεσµικό τοµέα

9

2000

24

1995-1998

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS II, A17

10

2001

12

1995-2000

Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική διάκριση

11

2001

24

1995-1999

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III, A3

12

2001

24

1995-1999

Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια, NUTS II

13

2001

24

1995-1999

Πάγια στοιχεία ενεργητικού (ή πάγια περιουσιακά στοιχεία) για το σύνολο
της οικονοµίας και ανά προϊόν (Pi3)

14

2002

36

1995-1999

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές, περιλαµβανοµένης της µετατροπής σε
τιµές αγοραστή, A60 × P60

15

2002

36

1995-1999

Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 × P60

16

2002

36

1995 (*)

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές τιµές, P60 × P60, πενταετής

17

2002

36

1995 (*)

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγωγής σε βασικές
τιµές, P60 × P60, πενταετής

18

2002

36

1995 (*)

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε βασικές τιµές,
P60 × P60, πενταετής

19

2003

36

2000

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 × Pi3, πενταετής

20

2003

36

2000

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού παραγωγής ανά βιοµηχανία
και τοµέα, A60 × 5 τοµείς (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15), πενταετής

21

2003

36

2000

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των ακαθάριστων παγίων κεφαλαίων ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 × P60, πενταετής

22

Βλέπε πίνακα

Βλέπε πίνακα

Βλέπε πίνακα

Υπολογισµοί πινάκων παρελθόντων ετών

23

Θέµα των πινάκων

t = περίοδος αναφοράς (έτος ή τρίµηνο)
(*) Οι πενταετείς πίνακες για το 2000 πρέπει να υποβληθούν το 2003.»

Πίνακας αριθ.

C 125 E/4

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27.5.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Τροποποιήσεις στον Πίνακα 1 «Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη — τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία» του παραρτήµατος
Β «Πρόγραµµα διαβίβασης στοιχείων των εθνικών λογαριασµών» του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 (ΕΣΟΛ 95)
«Πίνακας 1 — Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη — τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία
Κωδικός

Κατάλογος µεταβλητών

Ανάλυση (+)

Τρέχουσες τιµές

Σταθερές τιµές

A6

x

x

Προστιθέµενη αξία και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
B.1g

1. Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε βασικές τιµές

D.21-D.31

2. Φόροι µείον επιδοτήσεις προϊόντων

x

x

P.119

3. ΥΧ∆ΜΕ

x

x

B.1*g

4. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς

x

x

∆απάνες του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος
P.3

5. Συνολική δαπάνη για τελική κατανάλωση

x

x

P.3

6. α) ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών (εγχώρια έννοια)

x

x

P.3

6. β) ∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών (εθνική έννοια)

x

x

P.3

7. ∆απάνη για τελική κατανάλωση των ΜΚΙΕΝ

x

x

P.3

8. ∆απάνη για τελική κατανάλωση του δηµοσίου τοµέα

x

x

P.31

α) ∆απάνη για ιδιωτική κατανάλωση

x

x

P.32

β) ∆απάνη για συλλογική κατανάλωση

x

x

x

x

α) Πραγµατική ατοµική κατανάλωση

x

x

10. Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου

x

x

x

x

P.4
P.41
P.5

9. Πραγµατική τελική κατανάλωση νοικοκυριών

P.51

α) Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου

Pi 6

P.52

β) Μεταβολές αποθεµάτων

x

x

P.53

γ) Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

x

x

P.6

11. Εξαγωγές αγαθών (fob) και υπηρεσιών

x

x

P.7

12. Εισαγωγές αγαθών (fob) και υπηρεσιών

x

x

Εισόδηµα, αποταµίευση και καθαρός δανεισµός
B.5

13. Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδηµάτων σε σχέση µε αλλοδαπή

x

x

B.5*g

14. Ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα σε τιµές αγοράς

x

(x)

K.1

15. Ανάλωση παγίου κεφαλαίου

x

x

B.5*n

16. Καθαρό εθνικό εισόδηµα σε τιµές αγοράς

x

x

D.5, D.6, D.7

17. Καθαρές τρέχουσες µεταβιβάσεις σε σχέση µε την αλλοδαπή

x

27.5.2003
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Ανάλυση (+)

Τρέχουσες τιµές

Σταθερές τιµές

(x)

B.6n

18. ∆ιαθέσιµο εισόδηµα, καθαρό

x

B.8n

19. Εθνική αποταµίευση, καθαρή

x

D.9

20. Καθαρές µεταβιβάσεις κεφαλαίου σε σχέση µε την αλλοδαπή

x

B.9

21. Καθαρή χορήγηση ή καθαρή λήψη δανείων του έθνους

x

Πληθυσµός, απασχόληση, εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας
22. ∆εδοµένα για τον πληθυσµό και την απασχόληση
α) Συνολικός πληθυσµός (1 000)
β) Άνεργοι (1 000)
γ) Απασχόληση σε εγκατεστηµένες στη χώρα παραγωγικές µονάδες (χιλιάδες απασχολουµένων και χιλιάδες ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν) και απασχόληση
µόνιµων κατοίκων (χιλιάδες ατόµων)

D.1

D.11

— αυτοαπασχολούµενοι

A6 (**)

— µισθωτοί

A6 (**)

23. Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας: αµοιβή εργαζοµένων σε εγκατεστηµένες στη χώρα
παραγωγικές µονάδες και αµοιβή εργαζοµένων οι οποίοι είναι µόνιµοι κάτοικοι
α) Ακαθάριστοι µισθοί και ηµεροµίσθια

(+) Αν δεν αναφέρεται ανάλυση, εννοείται το σύνολο της οικονοµίας.
(**) A6 µόνο για αυτοαπασχολουµένους και µισθωτούς σε παραγωγικές µονάδες µόνιµων κατοίκων.
(x) = Σε πραγµατικούς όρους.»

A6

x

A6

x
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Τροποποιήσεις στους πίνακες κατά χώρα του παραρτήµατος Β «Παρεκκλίσεις σχετικά µε τους πίνακες που πρέπει να
υποβληθούν στο πλαίσιο του ερωτηµατολογίου “ΕΣΟΛ 95 κατά χώρα”» του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96
(ΕΣΟΛ 95)
«ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ “ΕΣΟΛ 95” ΑΝΑ ΧΩΡΑ
1.

ΑΥΣΤΡΙΑ

1.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµόσιου τοµέα

Υστέρηση: t + 9 µήνες

1999

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµόσιου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1988-1994

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 12 µήνες

1999

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1988-1994

2005

5

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1988-1994

2005

11

Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική διάκριση

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1990-1994

2005

12

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III, A3

Πρώτη διαβίβαση 2002

2002

13

Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια, NUTS II

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

15

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές, περιλαµβανοµένης της
µετατροπής σε τιµές αγοραστή, A6 x P60

Πρώτη διαβίβαση 2003 και µόνο διετής

2003

16

Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x P60

Πρώτη διαβίβαση 2003 και µόνο διετής

2003

17

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές τιµές,
P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2003

2003

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2003

2003

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2003

2003

1.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και τριµηνιαία

Στοιχεία περί απασχολήσεως ανάλογα µε
τις µονάδες ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση 2002

2002

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου κατά βιοµηχανία ή τοµέα

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Κατανοµή εταιρειών κατά ιδιοκτήτη

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005
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Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Κατανοµή ιδιωτικών νοικοκυριών κατά
οµάδες

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

16

Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή,
A60 x P60, πενταετής

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου κατά βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση 2003

2003

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών
της εγχώριας παραγωγής σε βασικές
τιµές, P60 x P60, πενταετής

∆ΑΝΙΑ

2.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές)

Υστέρηση: t + 13 µήνες

2005

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων

Υστέρηση: t + 13 µήνες

2005

20

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

2.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Μισθοί και ηµεροµίσθια κατά βιοµηχανία

Όχι αναφορά

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου κατά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ακαθάριστος σχηµατισµός
κεφαλαίου κατά βιοµηχανία

παγίου

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Μεταβολές αποθεµάτων κατά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών
κατά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αυτοαπασχολούµενοι κατά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Μισθωτοί κατά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Εισόδηµα εξαρτηµένης εργασίας κατά
βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

9

Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα

Γενικοί φόροι πωλήσεων ή κύκλου
εργασιών (φόροι επί εισαγωγών)
Γενικοί φόροι πωλήσεων ή κύκλου
εργασιών (φόροι επί προϊόντων)

Και οι δύο µεταβλητές µαζί

2005
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Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

9

Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (φόροι επί
εισαγωγών)
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (φόροι επί
προϊόντων)

Και οι δύο µεταβλητές µαζί

2005

9

Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα

Φόροι επί ειδικών υπηρεσιών (φόροι
επί εισαγωγών)
Φόροι επί ειδικών υπηρεσιών (φόροι
επί προϊόντων)

Και οι δύο µεταβλητές µαζί

2005

17

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές
τιµές, P60 x P60, πενταετής

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου, λειτουργικό πλεόνασµα, καθαρό

Και οι δύο µεταβλητές µαζί
σε P60

2005

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

21

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού
παραγωγής ανά βιοµηχανία και ανά τοµέα,
A60 x 5 τοµείς (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),
πενταετής

17

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές
τιµές, P60 x P60, πενταετής

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

Μόνο P31

2005

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

17

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές
τιµές, P60 x P60, πενταετής

Απόθεµα παγίου κεφαλαίου

Όχι αναφορά

2005

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

21

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού
παραγωγής ανά βιοµηχανία και ανά τοµέα,
A60 x 5 τοµείς (S.11, S.12, S.13, S.14, S.15),
πενταετής

Τοµέας: ιδιωτικά νοικοκυριά
Τοµέας: ΜΚΙΕΝ

Και οι δύο τοµείς µαζί

2005

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

3.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

t + 9 µήνες µόνο A17, A31 µόνο µε t + 21 µήνες υστέρηση

2005

5

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

Εν µέρει µόνο µονοψήφιες θέσεις

2005

9

Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα

Όχι θέσεις γραµµάτων στο τέλος του κωδικού

2005

10

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS II, A17

Μόνο NUTS I και A6

2005
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Παρεκκλίσεις

Έως

12

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III, A3

Υστέρηση: t + 30 µήνες, µόνο διετής

2005

13

Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια, NUTS II

Υστέρηση: t + 30 µήνες, µόνο NUTS I

2005

15

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές, περιλαµβανοµένης της
µετατροπής σε τιµές αγοραστή, A60 x P60

Μόνο διετής

2005

16

Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x P60, πενταετής

Μόνο διετής

2005

3.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

4.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ανά βιοµηχανία. Μεταβολές αποθεµάτων ανά βιοµηχανία

Και οι δύο µεταβλητές µαζί, όχι
ανά βιοµηχανία

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα (συναλλαγές)

∆ηµόσιος τοµέας

S.1311/S.1312 και S.1313 µόνο
µαζί

2005

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

10

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου

Υστέρηση: t + 30 µήνες

2005

ΕΛΛΑ∆Α

4.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Υστέρηση: t + 9 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1988-1994

2005

5

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1988-1994

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές)

Πρώτη διαβίβαση: (π.υ.)

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές)

Υστέρηση: (π.υ.)

2005

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1988-1994

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1980-1989

2005

11

Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική διάκριση

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1988-1994

2005
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20

Πίνακες
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Παρεκκλίσεις

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

Έως

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

4.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

5.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν
στη βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί
ανά τοµέα

λογαριασµοί

Κατανοµή επιχειρήσεων ανά ιδιοκτήτες

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί
ανά τοµέα

λογαριασµοί

Κατανοµή νοικοκυριών ανά οµάδες

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

ΙΣΠΑΝΙΑ

5.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

11

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική διάκριση

Έως

Υστέρηση: t + 21 µήνες

2005

5.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, τριµηνιαία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιµές αγοράς

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ανά βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ώρες εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν
ανά βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

9

Ανάλυση φορολογικών εσόδων ανά τοµέα

Κατανοµή τρεχόντων φόρων εισοδήµατος,
πλούτου, κτλ, Φόροι και δασµοί επί εισαγωγών εκτός από ΦΠΑ και λοιποί φόροι
επί της παραγωγής για τους υποτοµείς
διοίκηση οµόσπονδων κρατιδίων (S1312)
και τοπική αυτοδιοίκηση (S1313)

Υστέρηση: t + 21 µήνες

2005

16

Πίνακας χρήσεων σε
A60 x P60, πενταετής

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου ανά βιοµηχανία (A60)

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

Μεταβλητή/Τοµέας

τιµές

αγοραστή,

Παρεκκλίσεις

Έως
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Πίνακες
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Μεταβλητή/Τοµέας

17

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές,
P60 x P60, πενταετής

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

17

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές,
P60 x P60, πενταετής

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

Παρεκκλίσεις

Έως

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου (P60)

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

Αποθέµατα πάγιων περιουσιακών στοιχείων
(P60)

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

ΓΑΛΛΙΑ

6.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

10

Πίνακες ανά περιφέρεια, NUTS II, A17

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

12

Πίνακες ανά περιφερειακό, NUTS III, A3

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

13

Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια, NUTS II

Υστέρηση: t + 42 µήνες

2005

6.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

10

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17

12

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS III, A3

15

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές,
περιλαµβανοµένης της µετατροπής σε
τιµές αγοραστή, A60 x P60

16

Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή,
A60 x P60, πενταετής

20

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία
και ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

21

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού παραγωγής ανά βιοµηχανία
και ανά τοµέα, A60 x 5 τοµείς (S.11,
S.12, S.13, S.14, S.15), πενταετής

22

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου
ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν,
A31 x P60, πενταετής

Μεταβλητή/Τοµέας

Όλες οι µεταβλητές

Παρεκκλίσεις

Έως

Υπολογισµός της κατανοµής ανά
κλάδο για οµοιογενείς κλάδους

2005
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

7.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και τριµηνιαία

Πρώτη διαβίβαση σε t + 90 ηµέρες 2004

2004

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και τριµηνιαία

Πρώτη διαβίβαση σε t + 70 ηµέρες 2008

2008

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1985-1994

2005

2'

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη του ∆ηµοσίου

∆ιαβίβαση σε t + 3

2002

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1970-1994

2005

5

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1985-1994

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές)

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1990-1994

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1980-1989

2005

15

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές, περιλαµβανοµένης της
µετατροπής σε τιµές αγοραστή, A60 x P60

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

16

Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή, A60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

17

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε βασικές τιµές,
P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των εισαγωγών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

20

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

21

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού παραγωγής
ανά βιοµηχανία και ανά τοµέα, A60 x 5 τοµείς (S11,
S12, S13, S14, S15), πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

22

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του ακαθάριστου σχηµατισµού
παγίου κεφαλαίου ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν,
A31 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005
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7.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

8.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια
και τριµηνιαία

∆απάνη τελικής κατανάλωσης ΜΚΙΕΝ

Όχι υποβολή

2005

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

P52 + P53 + K2

Όχι υποβολή

2003

ΙΤΑΛΙΑ

8.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι υποβολή για τα έτη 1970-1994

2005

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1980-1994 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 2001

2001

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Υστέρηση: t + 9 µήνες

2005

20

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

Όχι υπολογισµός

2005

22

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του ακαθάριστου σχηµατισµού
παγίου κεφαλαίου ανά βιοµηχανία και ανά προϊόν,
A31 x P60, πενταετής

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

9.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια
και τριµηνιαία

Στοιχεία περί απασχολήσεως ανάλογα µε
τις µονάδες ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν

Πρώτη διαβίβαση 2004

2004

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου ανά βιοµηχανία

Ανάλυση A17, πρώτη διαβίβαση
2002

2002

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου ανά βιοµηχανία

Ανάλυση A31, πρώτη διαβίβαση
2005

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ανά βιοµηχανία

Μαζί µε τις µεταβολές αποθεµάτων

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί
ανά τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών ανά βιοµηχανία

Μαζί µε τις µεταβολές αποθεµάτων

2005

λογαριασµοί

Παρεκκλίσεις

Έως

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

9.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και τριµηνιαία

Πρώτη διαβίβαση σε t + 90 ηµέρες 2003

2003

1

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια και τριµηνιαία

Πρώτη διαβίβαση σε t + 70 ηµέρες 2010

2010

EL
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Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

27.5.2003

Παρεκκλίσεις

Έως

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1990-1994

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1980-1994

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές)

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1990-1994

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1980-1989

2005

10

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS II, A17

όχι υπολογισµός

2005

11

Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική διάκριση

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
όχι νέος υπολογισµός για τα έτη 1990-1994

2005

12

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS III, A3

Όχι υπολογισµός

2005

13

Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια, NUTS II

Όχι υπολογισµός

2005

9.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

10.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου ανά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί
ανά τοµέα

S11, S12, S14 + 45, S211, S212

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

20

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση των παγίων
περιουσιακών στοιχείων ανά βιοµηχανία
και ανά προϊόν, A31 x Pi3, πενταετής

Πίνακας σε προηγούµενες τιµές κόστους

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

λογαριασµοί

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

10.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1986-1994 θα διατεθούν τον Ιούλιο 2001

2001

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1970-1985 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 2001

2001

2'

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη του ∆ηµοσίου

∆ιαβίβαση σε t + 3

2003

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1986-1994 θα διατεθούν τον Ιούλιο 2001

2001
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Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

C 125 E/15

Παρεκκλίσεις

Έως

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1970-1985 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 2001

2001

5

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1986-1994 θα διατεθούν τον Ιούλιο 2001

2001

5

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1980-1985 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 2001

2001

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων

Υστέρηση: t + 19 µήνες

2003

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1986-1994 θα διατεθούν τον Ιούλιο 2001 τα έτη
1980-1985 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 2001

2001

10

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια, NUTS II, A17

Υστέρηση: t + 30 µήνες

2005

13

Λογαριασµοί νοικοκυριών ανά περιφέρεια, NUTS II

Υστέρηση: t + 36 µήνες

2005

10.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

11.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

10

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου ανά περιφέρεια

Όχι υπολογισµός

2005

10

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17

Συνολική απασχόληση ανά περιφέρεια

Όχι υπολογισµός

2005

12

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS III, A3

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

11.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

2005/2000

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1977-1994, υποβολή το
∆εκέµβριο 2000

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1977-1994

2005

5

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

Υστέρηση: t + 12 µήνες

2005

5

∆απάνη για τελική κατανάλωση νοικοκυριών ανά σκοπό

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων: όχι νέος υπολογισµός

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές)

Υστέρηση: t + 12 µήνες

2005

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων

Υστέρηση: t + 12 µήνες

2005

EL
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Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

27.5.2003

Παρεκκλίσεις

Έως

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
τα έτη 1990-1994 θα διατεθούν το ∆εκέµβριο 1999

1999

11

Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική διάκριση

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων: όχι νέος υπολογισµός

2005

11.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

1

12.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη, ετήσια
και τριµηνιαία

Στοιχεία περί απασχολήσεως ανάλογα µε
τις µονάδες ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν

Παρεκκλίσεις

Πρώτη διαβίβαση 2007

Έως

2007

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

12.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1975-1994

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1988-1994

2005

12.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Όχι υπολογισµός

2005

15

Πίνακας προσφοράς σε βασικές τιµές, περιλαµβανοµένης της µετατροπής σε τιµές
αγοραστή, A60 x P60

Όλες/Όλοι

Ανάλυση A31 και P31 µόνο σε
τρέχουσες τιµές

2005

16

Πίνακας χρήσεων σε τιµές αγοραστή,
A60 x P60, πενταετής

Όλες/Όλοι

17

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών σε
βασικές τιµές, P60 x P60, πενταετής

Όλες/Όλοι

18

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών της
εγχώριας παραγωγής σε βασικές τιµές,
P60 x P60, πενταετής

Όλες/Όλοι

19

Συµµετρικός πίνακας εισροών-εκροών των
εισαγωγών σε βασικές τιµές, P60 x P60,
πενταετής

Όλες/Όλοι

21

∆ιασταυρωµένη ταξινόµηση του λογαριασµού παραγωγής ανά βιοµηχανία και ανά
τοµέα, A60 x 5 τοµείς (S11, S12, S13,
S14, S15), πενταετής

Όλες/Όλοι

Κατανοµή A31

2005

27.5.2003
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ

13.1. Παρεκκλίσεις για πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Παρεκκλίσεις

Έως

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1980-1994

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Υστέρηση: t + 12 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αναδροµικοί υπολογισµοί πινάκων:
νέος υπολογισµός µόνο για τα έτη 1980-1994

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά τοµέα (συναλλαγές)

Υστέρηση: t + 12 µήνες

2005

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων

Υστέρηση: t + 12 µήνες

2005

11

Τρέχουσες δαπάνες δηµοσίου ανά λειτουργική διάκριση

Υστέρηση: t + 16 µήνες

2005

13.2. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Κατανοµή της δαπάνης για τελική κατανάλωση του δηµόσιου τοµέα σε ιδιωτική και
συλλογική

Υστέρηση: t + 16 µήνες

2005

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Πραγµατική τελική κατανάλωση

Υστέρηση: t + 16 µήνες

2005

2

Κύρια µακροοικονοµικά µεγέθη δηµοσίου τοµέα

Πραγµατική ατοµική κατανάλωση

Υστέρηση: t + 16 µήνες

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

ανάλυση A31

Υστέρηση: t + 12 µήνες

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Πρώτη διαβίβαση 2005

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Κατανοµή της δαπάνης για τελική κατανάλωση του δηµόσιου τοµέα σε ιδιωτική και
συλλογική

Υστέρηση: t + 16 µήνες

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Πραγµατική τελική κατανάλωση

Υστέρηση: t + 16 µήνες

2005

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Πραγµατική ατοµική κατανάλωση

Υστέρηση: t + 16 µήνες

2005
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

14.1. Παρεκκλίσεις για επιµέρους µεταβλητές/Τοµείς στους πίνακες
Πίνακες
αριθ.

Πίνακες

Μεταβλητή/Τοµέας

Παρεκκλίσεις

Έως

3

Πίνακες ανά βιοµηχανία

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών

Εκτός από τις συναλλαγές των ΝΧΟ
σε χρυσό ως απόθεµα πλούτου

2005

4

Εξαγωγές και εισαγωγές από ΕΕ/τρίτες χώρες

Εξαγωγές και εισαγωγές από ΕΕ/τρίτες
χώρες

Εκτός από τις συναλλαγές των ΝΧΟ
σε χρυσό ως απόθεµα πλούτου

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα (συναλλαγές)

Νοµισµατικός χρυσός και ΕΤ∆

Συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών των ΝΧΟ σε χρυσό ως απόθεµα
πλούτου

2005

6

Χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί ανά
τοµέα (συναλλαγές)

Επικουρικοί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

Συµπερίληψη στις µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

2002

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Νοµισµατικός χρυσός και ΕΤ∆

Συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών των ΝΧΟ σε χρυσό ως απόθεµα
πλούτου

2005

7

Ισολογισµοί χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Επικουρικοί χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί

Συµπερίληψη στις µη χρηµατοδοτικές εταιρείες

2002

8

Μη χρηµατοπιστωτικοί λογαριασµοί
ανά τοµέα

Αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών και εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

Εκτός από τις συναλλαγές των ΝΧΟ
σε χρυσό ως απόθεµα πλούτου

2005

10

Πίνακες ανά κλάδο και περιφέρεια,
NUTS II, A17

ΑΕγχΠ

Για το NUTS II µόνο A17

2001»
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 15 Μαΐου 2002, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συµβουλίου
όσον αφορά τις προθεσµίες διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών,
τις παρεκκλίσεις σχετκά µε τη διαβίβαση των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών
και τη διαβίβαση των δεδοµένων περί απασχόλησης σε µονάδες «ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν».
2. Η προαναφερόµενη πρόταση βασίζεται στο άρθρο 285 της συνθήκης, σύµφωνα µε το οποίο έχει εφαρµογή
η διαδικασία συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία προβλέπεται από το άρθρο 251 της
συνθήκης.
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροπολογίες, στις 24 Σεπτεµβρίου
2002.
4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε τη γνώµη της στις 3 Οκτωβρίου 2002.
5. Στις 18 Φεβρουαρίου 2003 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251 της
συνθήκης.
II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι στόχοι της πρότασης είναι τρεις:
— να µειωθεί η προθεσµία διαβίβασης των κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών των εθνικών λογαριασµών
(τριµηνιαία και ετήσια στοιχεία) (πίνακας 1 του παραρτήµατος Β του ΕΣΛ 95) από τέσσερις µήνες µετά το
τέλος της περιόδου αναφοράς, σε 70 ηµέρες µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς,
— να καταργηθούν οι παρεκκλίσεις για τα κράτη µέλη, οι οποίες εµποδίζουν την επεξεργασία των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών των τριµηνιαίων και ετήσιων εθνικών λογαριασµών για τη ζώνη του ευρώ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση,
— τα δεδοµένα απασχόλησης των εθνικών λογαριασµών που διαβιβάζονται να εκφράζονται σε µονάδες «ωρών
εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν».
Οι ανωτέρω στόχοι εντάσσονται στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για τις στατιστικές απαιτήσεις της ΟΝΕ.
III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόταση της Επιτροπής, αποµακρύνεται δε από
αυτή µόνο για να εισαγάγει αυστηρό ελάχιστο όριο των αναγκαίων παρεκκλίσεων, ελλείψει των οποίων η
εφαρµογή του κανονισµού στα κράτη µέλη θα ήταν ανέφικτη. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις διατηρούνται στα
ελάχιστα δυνατά όρια, ώστε να µην παρεµποδίζεται ο υπολογισµός των µεγεθών της ζώνης του ευρώ και της
ΕΕ και να εξασφαλίζεται κατά τον τρόπο αυτό η επίτευξη του στόχου του κανονισµού το ταχύτερο δυνατό.
Με αίτηµα της Γερµανίας, ο κανονισµός καταργεί επίσης ορισµένες παρεκκλίσεις για τη χώρα αυτή. Πράγµατι,
οι γερµανικές αρχές έχουν καταβάλει ιδιαίτερα σηµαντικές προσπάθειες ώστε να υποβάλλουν τα στοιχεία που
αφορούν οι παρεκκλίσεις, οι οποίες ως εκ τούτου καθίστανται περιττές.
Οι µεταβολές που εισήγαγε το Συµβούλιο έχουν ως εξής:
Η αιτιολογική σκέψη 2 αναφέρει πλέον τη νοµισµατική επιτροπή, αφού το όργανο αυτό είναι ο συντάκτης
της εν λόγω έκθεσης.
Οι λοιπές µεταβολές αφορούν όλες το παράρτηµα III, που εισάγει παρεκκλίσεις για τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες ένα κράτος µέλος δεν θα δυνηθεί να υποβάλει τα στοιχεία (εγκαίρως) µετά την έναρξη ισχύος του
κανονισµού (επίσης καταργούνται ορισµένες παρεκκλίσεις για τη Γερµανία οι οποίες έχουν καταστεί περιττές):
Στον πίνακα 1.2 εισάγεται παρέκκλιση έως το 2005 υπέρ της Αυστρίας όσον αφορά τα στοιχεία περί
απασχολήσεως ανάλογα µε τις µονάδες ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν.
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Στον πίνακα 3.1 καταργούνται οι παρεκκλίσεις που αφορούν τους αναδροµικούς υπολογισµούς των πινάκων
2, 3, 5, 8 και 11 και τον πίνακα µε τα στοιχεία για τις σταθερές τιµές (πίνακας 21), καθότι η Γερµανία
υποβάλλει ήδη όλα τα ανωτέρω στοιχεία.
Στον πίνακα 5.2 εισάγονται παρεκκλίσεις έως το 2005 υπέρ της Ισπανίας όσον αφορά τα τριµηνιαία και τα
ετήσια στατιστικά στοιχεία για τις αγορές µείον πωλήσεις τιµαλφών.
Στον πίνακα 7.1 εισάγονται παρεκκλίσεις υπέρ της Ιρλανδίας όσον αφορά την πρώτη διαβίβαση των κύριων
µακροοικονοµικών µεγεθών σε t + 90 ηµέρες το 2004 και σε t + 70 ηµέρες το 2008.
Στον πίνακα 7.2 εισάγεται παρέκκλιση έως το 2005 υπέρ της Ιρλανδίας όσον αφορά τη διαβίβαση των
στοιχείων σχετικά µε τη δαπάνη τελικής κατανάλωσης ΜΚΙΕΝ.
Στον πίνακα 8.2 εισάγεται παρέκκλιση έως το 2004 υπέρ της Ιταλίας όσον αφορά τη διαβίβαση των
στοιχείων περί απασχολήσεως ανάλογα µε τις µονάδες ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν.
Στον πίνακα 9.1 εισάγονται παρεκκλίσεις υπέρ του Λουξεµβούργου όσον αφορά την πρώτη διαβίβαση των
κύριων µακροοικονοµικών µεγεθών σε t + 90 ηµέρες το 2003 και σε t + 70 ηµέρες το 2010.
Στον πίνακα 11.2 εισάγεται παρέκκλιση έως το 2007 υπέρ της Πορτογαλίας όσον αφορά τη διαβίβαση των
στοιχείων περί απασχολήσεως ανάλογα µε τις µονάδες ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί στην κοινή θέση είναι πλήρως ευθυγραµµισµένες µε τους στόχους του προτεινόµενου κανονισµού. Περιορίζουν στο ελάχιστο δυνατό τις παρεκκλίσεις
που απαιτούνται για την εφαρµογή του κανονισµού σε όλα τα κράτη µέλη, ενώ εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα
των µεγεθών δεν επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από τυχόν αρνητικές επιπτώσεις και ότι τυχόν επιπτώσεις
ήσσονος σηµασίας είναι πρόσκαιρες.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 25/2003
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 24 Μαρτίου 2003
για την έκδοση της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . .,
σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών
αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ
(2003/C 125 E/02)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

των αξιών αυτών που πρέπει να δηµοσιεύονται (7), η οποία
κωδικοποιεί πλείονες οδηγίες στον τοµέα των εισηγµένων κινητών αξιών.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
(3)

Ωστόσο, για λόγους συνοχής, είναι σκόπιµο να συνενωθούν οι
διατάξεις της οδηγίας 2001/34/ΕΚ που προέρχονται από την
οδηγία 80/390/ΕΟΚ µε τις διατάξεις της οδηγίας
89/298/ΕΟΚ και να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία
2001/34/ΕΚ.

(4)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί ένα ουσιαστικό µέσο για την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, όπως καθορίζεται υπό
µορφή χρονοδιαγράµµατος στις Ανακοινώσεις της Επιτροπής
σχετικά µε το «Πρόγραµµα δράσης για τα επιχειρηµατικά
κεφάλαια» και σχετικά µε την «Εφαρµογή του πλαισίου για
τις χρηµατοπιστωτικές αγορές: πρόγραµµα δράσης», καθότι
διευκολύνει τη µεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση των επιχειρήσεων στα επενδυτικά κεφάλαια σε όλη την Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
και των νεοσύστατων επιχειρήσεων καινοτοµίας, µέσω της απονοµής στους εκδότες ενός «ενιαίου διαβατηρίου».

(5)

Στις 17 Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο συνέστησε την Επιτροπή
Σοφών για τη ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών.
Στην αρχική της έκθεση της 9ης Νοεµβρίου 2000, η Επιτροπή
Σοφών υπογραµµίζει την έλλειψη ενός κοινού ορισµού της
δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών, πράγµα το οποίο έχει
ως αποτέλεσµα να θεωρείται η ίδια πράξη ως ιδιωτική τοποθέτηση σε ορισµένα κράτη µέλη και να αντιµετωπίζεται διαφορετικά σε άλλα· το ισχύον σύστηµα αποθαρρύνει τις εταιρείες να αντλούν κεφάλαια σε όλη την Κοινότητα και να
έχουν, ως εκ τούτου, µια γνήσια πρόσβαση σε µία ευρεία,
µε υψηλή ρευστότητα και ενοποιηµένη χρηµατοπιστωτική
αγορά.

(6)

Στην τελική της έκθεση της 15ης Φεβρουαρίου 2001, η
Επιτροπή Σοφών προτείνει την εισαγωγή νέας ρυθµιστικής
τεχνικής, η οποία βασίζεται σε προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων:
αρχές-πλαίσια, εκτελεστικά µέτρα, συνεργασία και επιβολή της
εφαρµογής. Στο επίπεδο 1, η οδηγία θα πρέπει να καθορίσει
µόνον τις γενικές αρχές-πλαίσιο, ενώ το επίπεδο 2 θα πρέπει
να περιέχει τεχνικά εκτελεστικά µέτρα που υιοθετούνται από
την Επιτροπή µε τη συνδροµή επιτροπής.

(7)

Κατά τη σύνοδό του στις 23-24 Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης ενέκρινε την τελική έκθεση
της Επιτροπής Σοφών, και ιδίως την προτεινόµενη προσέγγιση
τεσσάρων επιπέδων, προκειµένου να καταστεί πλέον αποτελεσµατική και διαφανής η κοινοτική νοµοθετική διαδικασία για
τις κινητές αξίες.

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 44 και 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

Η οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαρτίου
1980, για το συντονισµό των όρων κατάρτισης ελέγχου και
διάδοσης του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών (5)
και η οδηγία 89/298/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
17ης Απριλίου 1989, για τον συντονισµό των όρων κατάρτισης, ελέγχου και κυκλοφορίας του ενηµερωτικού δελτίου που
πρέπει να δηµοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες (6), εκδόθηκαν πριν από αρκετά έτη
και καθιέρωσαν ένα αποσπασµατικό και πολύπλοκο µηχανισµό
αµοιβαίας αναγνώρισης που αδυνατεί να επιτύχει τον στόχο
του ενιαίου διαβατηρίου που προβλέπει η παρούσα οδηγία. Οι
οδηγίες αυτές θα πρέπει να βελτιωθούν, να επικαιροποιηθούν
και να συνενωθούν σε ένα ενιαίο κείµενο.
Εν τω µεταξύ, η οδηγία 80/390/ΕΟΚ ενσωµατώθηκε στην
οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε την εισαγωγή
κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί

ΕΕ C 240 Ε της 28.8.2001, σ. 272.
ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 52.
ΕΕ C 344 της 6.12.2001, σ. 4.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2002 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 24ης Μαρτίου 2003 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . ..
(5) ΕΕ L 100 της 17.4.1980, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 1).
(6) ΕΕ L 124 της 5.5.1989, σ. 8.

(7) ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1.
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(8)

(9)
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του στις
5 Φεβρουαρίου 2002 για την εφαρµογή της νοµοθεσίας
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ενέκρινε επίσης την τελική έκθεση της Επιτροπής Σοφών, µε βάση την
πανηγυρική δήλωση της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κατά την ίδια αυτή ηµεροµηνία και µε βάση την
επιστολή που απηύθυνε στις 2 Οκτωβρίου 2001 ο αρµόδιος
για θέµατα εσωτερικής αγοράς Επίτροπος στον Πρόεδρο της
Επιτροπής Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διασφάλιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.
Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, τα
εκτελεστικά µέτρα του επιπέδου 2 θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνότερα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τεχνικές διατάξεις συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις της αγοράς και τις πρακτικές εποπτείας· θα πρέπει επίσης να καθορισθούν προθεσµίες
για όλα τα στάδια του επιπέδου 2.

(10) Ο σκοπός της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών της

µέτρων είναι να διασφαλίσουν την προστασία των επενδυτών
και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς, σύµφωνα µε τα υψηλού επιπέδου κανονιστικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί από τα
αρµόδια διεθνή φόρα.
(11) Οι µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος

µέλος ή από µία από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές κράτους µέλους, από δηµόσιο διεθνή οργανισµό στον οποίο συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών
µελών δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας και άρα δεν επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία·
οι προαναφερόµενοι εκδότες τέτοιων κινητών αξιών µπορούν,
ωστόσο, εάν το επιθυµούν, να καταρτίζουν ενηµερωτικό δελτίο
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.
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(13) Η απονοµή στον εκδότη ενός ενιαίου διαβατηρίου που θα

ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα και η εφαρµογή της
αρχής της χώρας καταγωγής απαιτούν να ορίζεται σαφώς το
κράτος µέλος καταγωγής ως το πλέον ενδεδειγµένο να ρυθµίζει τα σχετικά µε τον εκδότη ζητήµατα για τους σκοπούς
της παρούσας οδηγίας.
(14) Ένας από τους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η προ-

στασία των επενδυτών. Επιβάλλεται συνεπώς να ληφθούν
υπόψη οι διαφορετικές απαιτήσεις προστασίας των διαφόρων
κατηγοριών επενδυτών καθώς και το επίπεδο ειδικών γνώσεών
τους. Η γνωστοποίηση µέσω του ενηµερωτικού δελτίου δεν
είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που οι προσφορές περιορίζονται σε ειδικούς επενδυτές. Αντίθετα, για τη µεταπώληση
στο κοινό ή τη δηµόσια διαπραγµάτευση µέσω εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά απαιτείται η
δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου.
(15) Εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα τα οποία ζητούν τη δια-

πραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κινητών αξιών οι οποίες
εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού
δελτίου απολαµβάνουν του ενιαίου διαβατηρίου εφόσον συµµορφώνονται προς την παρούσα οδηγία.
(16) Η παροχή πλήρους πληροφόρησης για τις κινητές αξίες και

τους εκδότες τους προάγει, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή
κανόνων δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσµατικά
µέσα για τη βελτίωση της εµπιστοσύνης στις κινητές αξίες
και, εποµένως, συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Η µορφή υπό την οποία θα
πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες αυτές, είναι η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου.
(17) Η επένδυση σε κινητές αξίες, όπως και οποιαδήποτε άλλη

(12) Για να εξασφαλισθεί η προστασία των επενδυτών είναι επίσης

απαραίτητη η πλήρης κάλυψη των µετοχικών και µη µετοχικών
κινητών αξιών που αποτελούν αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά,
όπως ορίζεται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
10ης Μαΐου 1993, για τις επενδυτικές υπηρεσίες (1) και όχι
µόνον η κάλυψη των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στα
δελτία τιµών χρηµατιστηρίου αξιών. Ο ευρύς ορισµός των
κινητών αξιών στην παρούσα οδηγία, ο οποίος περιλαµβάνει
τίτλους επιλογής (warrants) καθώς και καλυπτόµενους τίτλους επιλογής και καλυπτόµενα πιστοποιητικά, ισχύει µόνον
για την παρούσα οδηγία και, κατά συνέπεια, δεν επηρεάζει
κατά κανένα τρόπο τους διάφορους ορισµούς των χρηµατοπιστωτικών µέσων που χρησιµοποιούνται στην εθνική νοµοθεσία
για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. η φορολογία. Ορισµένες από
τις κινητές αξίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία παρέχουν το δικαίωµα στον κάτοχο να αποκτήσει µεταβιβάσιµες
κινητές άξίες ή να εισπράξει χρηµατικό ποσό µέσω εκκαθάρισης µε ρευστά διαθέσιµα που καθορίζεται σε συνάρτηση µε
άλλα µέσα, συγκεκριµένα µεταβιβάσιµες κινητές αξίες, συνάλλαγµα, τόκους και αποδόσεις, βασικά εµπορεύµατα ή άλλους
δείκτες ή µέτρα. Τα καταθετήρια και οι µετατρέψιµοι τίτλοι,
π.χ. κινητές αξίες µετατρέψιµες κατ' επιλογή του επενδυτή,
εµπίπτουν στον ορισµό της παρούσας οδηγίας για τις µη
µετοχικές κινητές αξίες.
(1) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).

µορφή επένδυσης, εµπεριέχει κίνδυνο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σε όλα τα κράτη µέλη διασφαλίσεις για την προστασία
των συµφερόντων των παρόντων και δυνητικών επενδυτών
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε εµπεριστατωµένη εκτίµηση των σχετικών κινδύνων και να είναι σε θέση να
λαµβάνουν πλήρως ενηµερωµένοι τις επενδυτικές τους αποφάσεις.
(18) Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες πρέπει να είναι επαρκείς και

όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικές όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του εκδότη και τα δικαιώµατα που
προσαρτώνται στις κινητές αξίες, θα πρέπει να παρέχονται
κατά τρόπο που διευκολύνει την κατανόηση και την ανάλυση.
Η εναρµόνιση των πληροφοριών που περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναµη προστασία των επενδυτών σε κοινοτικό επίπεδο.
(19) Η πληροφόρηση είναι συντελεστής θεµελιώδους σηµασίας για

την προστασία του επενδυτή: ένα περιληπτικό σηµείωµα το
οποίο περιέχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και κινδύνους
που συνδέονται µε τον εκδότη, τον ενδεχόµενο εγγυητή και
τις κινητές αξίες, θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο ενηµερωτικό δελτίο. Προκειµένου να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση
σ' αυτές τις πληροφορίες, το περιληπτικό σηµείωµα θα πρέπει
να συντάσσεται σε µη τεχνική γλώσσα και, κατά κανόνα, δεν
θα πρέπει να περιέχει περισσότερες από 2 500 λέξεις στην
γλώσσα στην οποία είχε συνταχθεί αρχικά το ενηµερωτικό
σηµείωµα.

27.5.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 125 E/23

(20) Σε διεθνές επίπεδο υιοθετήθηκαν οι καλύτερες πρακτικές ώστε

(26) Η ετήσια πληροφόρηση η οποία παρέχεται στους εκδότες οι

να υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης προσφορών σε
διασυνοριακή βάση χρησιµοποιώντας µία ενιαία δέσµη προτύπων γνωστοποίησης η οποία έχει εκπονηθεί από τη ∆ιεθνή
Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηµατιστηρίων (IOSCO)· η
εφαρµογή των προτύπων γνωστοποίησης της IOSCO (1) θα
συµβάλει στην αναβάθµιση των πληροφοριών που παρέχονται
στις αγορές και στους επενδυτές και ταυτόχρονα θα απλουστεύσει τη διαδικασία για τους εκδότες της Κοινότητας οι
οποίοι επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια σε τρίτες χώρες.
Επίσης, η παρούσα οδηγία ζητεί την υιοθέτηση προτύπων
γνωστοποίησης που θα είναι προσαρµοσµένα σε άλλα είδη
κινητών αξιών και εκδοτών.

οποίοι έχουν κινητές αξίες εισηγµένες προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά, είναι αναγκαίο να επιτηρείται δεόντως
από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους βάσει
του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου που έχουν ως αντικείµενο τη ρύθµιση των κινητών αξιών, των εκδοτών κινητών
αξιών και των αγορών κινητών αξιών.

(21) Η εφαρµογή ταχέων διαδικασιών για εκδότες των οποίων οι

κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και οι οποίοι αντλούν συχνά κεφάλαια από τις
αγορές αυτές απαιτεί την καθιέρωση, σε κοινοτικό επίπεδο,
νέας µορφής ενηµερωτικών δελτίων για προγράµµατα έκδοσης
κινητών αξιών ή ενυπόθηκων οµολόγων καθώς και ένα νέο
σύστηµα εγγράφου αναφοράς. Οι εκδότες δύνανται να επιλέγουν να µην χρησιµοποιούν τα έντυπα αυτά και, εποµένως, να
καταρτίζουν το ενηµερωτικό δελτίο ως ένα ενιαίο έγγραφο.

(22) Το περιεχόµενο του βασικού ενηµερωτικού δελτίου θα πρέπει

να λαµβάνει ιδίως υπόψη την ανάγκη ευελιξίας όσον αφορά
τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τις κινητές
αξίες.

(23) Η µη καταχώρηση ευαίσθητων πληροφοριών σε ενηµερωτικό

δελτίο θα πρέπει να επιτρέπεται µέσω παρέκκλισης που χορηγεί η αρµόδια αρχή σε ορισµένες περιστάσεις προκειµένου να
αποφεύγονται επιζήµιες καταστάσεις για έναν εκδότη.

(24) Θα πρέπει να καθορίζεται η σαφής διάρκεια ισχύος ενός ενη-

µερωτικού δελτίου προκειµένου να αποφεύγονται περιπτώσεις
µη επικαιροποιηµένων πληροφοριών.

(25) Η προστασία των επενδυτών θα πρέπει να διασφαλίζεται µε τη

δηµοσίευση αξιόπιστων πληροφοριών. Οι εκδότες των οποίων
οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά υποχρεούνται να γνωστοποιούν, όχι όµως και
να δηµοσιεύουν, επικαιροποιηµένες πληροφορίες τακτικά. Για
τη συµπλήρωση των πληροφοριών αυτών, οι εκδότες θα πρέπει
να συντάσσουν τουλάχιστον ετησίως κατάλογο όλων των
συναφών πληροφοριών που δηµοσιεύθηκαν ή κατέστησαν προσιτές στο κοινό κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σύµφωνα µε τις διάφορες προϋποθέσεις δηµοσιότητας, οι οποίες ορίζονται σε άλλη κοινοτική νοµοθεσία. Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται η δηµοσίευση συνεκτικών και εύκολα κατανοητών πληροφοριών σε τακτική βάση. Για να αποφεύγεται ο υπερβολικός
φόρτος εργασίας ορισµένων εκδοτών, για τους εκδότες µη
µετοχικών κινητών αξιών µε υψηλή ελάχιστη αξία, δεν θα
πρέπει να απαιτείται να τηρούν την υποχρέωση αυτή.
(1) International Disclosure Standards for cross-border offering and
initial listings by foreign issuers, µέρος I, ∆ιεθνής Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηµατιστηρίων, Σεπτέµβριος 1998.

(27) Η παρεχόµενη στους εκδότες δυνατότητα να ενσωµατώνουν,

µέσω παραποµπής, έγγραφα περιέχοντα πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται µε το ενηµερωτικό δελτίο, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα που ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής έχουν ήδη υποβληθεί ή γίνει αποδεκτά από την αρµόδια αρχή, θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία κατάρτισης
του ενηµερωτικού δελτίου και να µειώνει το κόστος που αναλαµβάνουν οι εκδότες, χωρίς παράλληλα να υπονοµεύεται η
προστασία των επενδυτών.
(28) Τυχόν διαφορές όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα, τις

µεθόδους και τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου των παρεχόµενων πληροφοριών σε ενηµερωτικό δελτίο, δεν καθιστούν
µόνο δυσχερέστερη την άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις ή την εισαγωγή των κινητών αξιών τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε περισσότερα του ενός κράτη
µέλη αλλά και παρεµποδίζουν την απόκτηση, εκ µέρους επενδυτών που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος, κινητών
αξιών που προσφέρονται από εκδότη εγκατεστηµένο σε άλλο
κράτος µέλος ή οι οποίες εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε
άλλο κράτος µέλος. Οι διαφορές αυτές θα πρέπει να εξαλειφθούν µέσω της εναρµόνισης των κανόνων και των ρυθµίσεων,
προκειµένου να επιτευχθεί υψηλός βαθµός ισοδυναµίας των
διασφαλίσεων που απαιτούνται σε κάθε κράτος µέλος για να
διασφαλίζεται η παροχή επαρκών και όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειµενικών πληροφοριών στους πραγµατικούς ή
δυνητικούς κοµιστές κινητών αξιών.
(29) Για να διευκολύνεται η κυκλοφορία των διαφόρων εγγράφων

που απαρτίζουν το ενηµερωτικό δελτίο, η χρήση µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως το ∆ιαδίκτυο, θα πρέπει να
ενθαρρυνθεί. Το ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να εξακολουθήσει να διατίθεται δωρεάν σε έντυπη µορφή στους επενδυτές
κατόπιν αίτησής τους.
(30) Το ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρµό-

δια αρχή και να τίθεται στη διάθεση του κοινού από τον
εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή των κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη προστασία των δεδοµένων.
(31) Για να αποφεύγεται το ενδεχόµενο ύπαρξης κενών στην κοι-

νοτική νοµοθεσία, τα οποία θα µπορούσαν να υποσκάψουν
την εµπιστοσύνη του κοινού και, εποµένως, να επηρεάσουν
αρνητικά την εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών
αγορών, είναι επίσης απαραίτητη η εναρµόνιση των διαδικασιών που αφορούν τη διαφήµιση.
(32) Κάθε νέο γεγονός ικανό να επηρεάσει την εκτίµηση της επέν-

δυσης και το οποίο επέρχεται µετά τη δηµοσίευση του ενηµερωτικού δελτίου αλλά πριν από τη λήξη της προσφοράς ή την
έναρξη της διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, θα πρέπει
να αξιολογείται κατάλληλα από τους επενδυτές και, εποµένως,
στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται η έγκριση και διανοµή
συµπληρωµατικού ενηµερωτικού δελτίου.
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(33) Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών να µεταφράζουν ολό-

κληρο το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου σε όλες τις
οικείες επίσηµες γλώσσες αποθαρρύνει τις διασυνοριακές προσφορές ή τη διαπραγµάτευση σε πολυεθνική βάση. Για να
διευκολύνονται οι διασυνοριακές προσφορές, όταν το ενηµερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη
στον διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, το κράτος µέλος υποδοχής ή καταγωγής θα πρέπει να έχει µόνον τη δυνατότητα να
απαιτεί περίληψη του δελτίου αυτού στην ή στις επίσηµες
γλώσσες του.
(34) Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής θα πρέπει να

δύναται να ζητεί και να λαµβάνει πιστοποιητικό από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύµφωνα µε
την παρούσα οδηγία. Για να διασφαλίζεται η πλήρης υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας, είναι απαραίτητο να
περιληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της, οι κινητές αξίες που
εκδίδονται από φορείς υπαγόµενους στα δίκαια τρίτων χωρών.
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αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, αφού προηγουµένως διαβουλευθεί µε την Επιτροπή Κινητών Αξιών που συστάθηκε µε
την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου
2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών
αξιών (1).
(39) Κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της σύµ-

φωνα µε την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί
τις ακόλουθες αρχές:
— την ανάγκη να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των µικροεπενδυτών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές µέσω της προώθησης υψηλού
επιπέδου προτύπων διαφάνειας στις αγορές αυτές,
— την ανάγκη προσφοράς στους επενδυτές ενός ευρέος
φάσµατος ευκαιριών ανταγωνιστικών επενδύσεων και ενός
επιπέδου γνωστοποίησης και προστασίας προσαρµοσµένου
στα χαρακτηριστικά τους,

(35) Η ύπαρξη πολυάριθµων αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη, µε

διαφορετικές αρµοδιότητες, ενδέχεται να προκαλεί περιττό
κόστος και επικάλυψη αρµοδιοτήτων χωρίς να προσφέρει
οποιοδήποτε πρόσθετο όφελος. Κάθε κράτος µέλος θα πρέπει
να ορίσει µία ενιαία αρµόδια αρχή για την έγκριση των ενηµερωτικών δελτίων και για την ανάληψη της ευθύνης για την
εποπτεία της συµµόρφωσης µε την παρούσα οδηγία. Υπό ορισµένες αυστηρές προϋποθέσεις, ένα κράτος µέλος θα πρέπει
να µπορεί να ορίσει περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές
αλλά µόνο µία από αυτές θα είναι αρµόδια για τη διεθνή
συνεργασία. Αυτή η αρχή ή αρχές θα πρέπει να θεσπισθεί(ούν)
ως διοικητική(ές) αρχή(ές) και µε µορφή τέτοια που να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της(τους) από οικονοµικούς φορείς
και να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων. Ο ορισµός
αρµόδιας αρχής για την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου
δεν θα πρέπει να αποκλείει κάποιες µορφές συνεργασίας
µεταξύ αυτής της αρχής και άλλων οντοτήτων, µε σκοπό να
διασφαλίζονται ο αποτελεσµατικός έλεγχος και η έγκριση των
ενηµερωτικών δελτίων προς το συµφέρον των εκδοτών, των
επενδυτών, των φορέων της αγοράς καθώς και των ιδίων των
αγορών. Οιαδήποτε ανάθεση καθηκόντων σχετικά µε τις υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και
στα εκτελεστικά της µέτρα θα πρέπει, να λήγει πέντε χρόνια
µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, µε την εξαίρεση της δηµοσίευσης στο ∆ιαδίκτυο εγκριθέντων ενηµερωτικών δελτίων.

— την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ανεξάρτητες ρυθµιστικές
αρχές επιβάλλουν την εφαρµογή των κανόνων µε συνέπεια,
ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση αδικηµάτων που
διαπράττονται από διευθυντικά στελέχη,
— την ανάγκη υψηλού επιπέδου διαφάνειας και διαβούλευσης µε όλους τους φορείς της αγοράς και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,
— την ανάγκη να ενθαρρύνεται η καινοτοµία στις χρηµατοπιστωτικές αγορές προκειµένου αυτές να χαρακτηρίζονται
από δυναµισµό και αποτελεσµατικότητα,
— την ανάγκη να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µέσω στενού και στιγµιαίου
ελέγχου των καινοτοµιών στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα,
— τη σηµασία της µείωσης του κόστους του κεφαλαίου και
την αυξηµένη πρόσβαση σε αυτό,

(36) Ο καθορισµός ελάχιστης κοινής δέσµης εξουσιών που πρέπει

— κατά τη λήψη κάθε εκτελεστικού µέτρου, την ανάγκη εξισορρόπησης µεταξύ κόστους και οφέλους για τους φορείς
της αγοράς σε µακροπρόθεσµη βάση (συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ και των µικρών επενδυτών),

να διαθέτουν οι αρµόδιες αρχές θα διασφαλίσει την αποτελεσµατικότητα της εποπτείας τους. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η
ροή των πληροφοριών προς τις αγορές, η οποία απαιτείται
από την οδηγία 2001/34/ΕΚ, και οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει
να λαµβάνουν µέτρα σε περιπτώσεις παραβάσεων.

— την ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
των χρηµατοπιστωτικών αγορών της Κοινότητας, χωρίς
να θίγεται η ιδιαίτερα αναγκαία επέκταση της διεθνούς
συνεργασίας,

(37) Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αρµόδιες αρχές των

κρατών µελών απαιτείται να συνεργάζονται µεταξύ τους.
(38) Για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές

αγορές, ενδέχεται, κατά διαστήµατα, να απαιτούνται κατευθύνσεις τεχνικού χαρακτήρα και η λήψη εκτελεστικών µέτρων για
τους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η
Επιτροπή θα πρέπει, εποµένως, να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει
εκτελεστικά µέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά
δεν τροποποιούν τα ουσιαστικά στοιχεία της παρούσας οδηγίας και ότι η Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τις αρχές που

— την ανάγκη εξασφάλισης ισότιµων όρων ανταγωνισµού για
όλους τους φορείς της αγοράς, µέσω της καθιέρωσης,
κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, κοινοτικής νοµοθεσίας,
— την ανάγκη σεβασµού των διαφορετικών παραδόσεων στις
εθνικές χρηµατοπιστωτικές αγορές, εφόσον οι διαφορές
αυτές δεν υπονοµεύουν τη συνοχή της ενιαίας αγοράς,
(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.
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— την ανάγκη να διασφαλίζεται η συνοχή µε άλλη κοινοτική
νοµοθεσία στον τοµέα αυτόν, δεδοµένου ότι τυχόν ανισότητες στο επίπεδο της πληροφόρησης και έλλειψη διαφάνειας µπορούν να υπονοµεύσουν τη λειτουργία των αγορών και κυρίως να βλάψουν τους καταναλωτές και τους
µικροεπενδυτές.
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τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
(40) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του

περίοδο τριών µηνών από την πρώτη διαβίβαση του σχεδίου
εκτελεστικών µέτρων για να εξετάσει το σχέδιο αυτό και να
διατυπώσει τη γνώµη του. Ωστόσο, σε επείγουσες και δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η περίοδος αυτή µπορεί να είναι
µικρότερη. Εάν, εντός αυτής της περιόδου, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο εκδώσει ψήφισµα, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει το σχέδιο µέτρων.
(41) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν καθεστώς κυρώσεων

για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και θα πρέπει να λαµβάνουν όλα
τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρµογή αυτών
των κυρώσεων. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
(42) Θα πρέπει να προβλεφθούν µέτρα που να διασφαλίζουν το

δικαίωµα άσκησης ένδικων µέσων κατά αποφάσεων που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών όσον αφορά την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
(43) Για την επίτευξη του θεµελιώδους στόχου που είναι να εξα-

σφαλισθεί η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κινητών αξιών,
απαιτείται και ενδείκνυται, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να καθορισθούν κανόνες σχετικά µε ενιαίο διαβατήριο για τους εκδότες. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκοµένων στόχων
σύµφωνα µε το άρθρο 5, τρίτο εδάφιο της Συνθήκης.
(44) Η αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας από την

Επιτροπή θα πρέπει να εστιάζεται ιδίως στη διαδικασία έγκρισης ενηµερωτικών δελτίων από τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, και, γενικότερα, στην εφαρµογή της αρχής της χώρας
καταγωγής και στο ζήτηµα εάν ανακύπτουν ή µη προβλήµατα
για την προστασία του επενδυτή και την αποτελεσµατικότητα
της αγοράς από την εφαρµογή αυτή. Η Επιτροπή θα πρέπει να
εξετάσει επίσης τη λειτουργία του άρθρου 10.
(45) Κατά τις µελλοντικές τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας,

θα πρέπει να εξετασθεί το ζήτηµα να αποφασισθεί ποιοί µηχανισµοί έγκρισης θα πρέπει να θεσπισθούν προκειµένου να ενισχυθεί περισσότερο η ενιαία εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για τα ενηµερωτικά δελτία, συµπεριλαµβανοµένης της
πιθανής σύστασης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κινητών Αξιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
1.
Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η εναρµόνιση των απαιτήσεων κατάρτισης, έγκρισης και διανοµής του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος µέλος.
2.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στα µερίδια που εκδίδουν οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
πλην των οργανισµών κλειστού τύπου·
β) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος
µέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους µέλους,
από διεθνείς δηµόσιους οργανισµούς στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών·
γ) στις µετοχές του κεφαλαίου των κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών·
δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη εγγύηση ενός κράτους µέλους ή µιας περιφερειακής ή
τοπικής αρχής κράτους µέλους·
ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων οι
οποίες απολαµβάνουν νοµικού καθεστώτος ή µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς αναγνωρισµένους από κράτος µέλος, µε
στόχο τη συγκέντρωση των µέσων που είναι απαραίτητα για
την επίτευξη των µη κερδοσκοπικών τους σκοπών·
στ) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ'
επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα, υπό τον όρο ότι αυτές οι
κινητές αξίες:
i) δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης, µετατρέψιµες ή εναλλάξιµες,
ii) δεν παρέχουν δικαίωµα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών
κινητών αξιών και δεν συνδέονται µε παράγωγο µέσο,
iii) αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων,

(46) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί

τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iv) καλύπτονται από σύστηµα εγγύησης καταθέσεων βάσει της
οδηγίας 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων
εγγύησης των καταθέσεων (2)·

(47) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδη-

γίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, για

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5.
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ζ) στις µη ανταλλάξιµες µετοχές κεφαλαίου των οποίων βασικός
σκοπός είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωµα να κάνει
χρήση διαµερίσµατος, ή άλλης µορφής ακίνητης περιουσίας ή
µέρους αυτών, ενώ οι µετοχές δεν µπορούν να πωληθούν χωρίς
παραίτηση από το δικαίωµα αυτό·
η) στις κινητές αξίες που περιλαµβάνονται σε προσφορά εφόσον η
συνολική ανταλλακτική αξία είναι µικρότερη από
2 500 000 EUR, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο
δώδεκα µηνών·
θ) σε «bostadsobligationer» που εκδίδονται κατ' επανάληψη από
πιστωτικά ιδρύµατα στη Σουηδία, µε κύριο στόχο τη χορήγηση
ενυπόθηκων δανείων, υπό τον όρο ότι:

και κάθε άλλο είδος µεταβιβάσιµης κινητής αξίας που παρέχει
το δικαίωµα απόκτησης οιασδήποτε από τις προαναφερόµενες
κινητές αξίες ως αποτέλεσµα µετατροπής τους ή άσκησης των
δικαιωµάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι αυτό
το τελευταίο είδος κινητών αξιών εκδίδεται από τον εκδότη
των υποκείµενων µετοχών ή από οντότητα ανήκουσα στον
όµιλο του εν λόγω εκδότη·
γ)

«µη µετοχικές κινητές αξίες»: όλες οι κινητές αξίες που δεν
είναι µετοχικές κινητές αξίες·

δ)

«δηµόσια προσφορά κινητών αξιών»: ανακοίνωση, υπό οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο, η οποία απευθύνεται
σε πρόσωπα και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους
της προσφοράς και τις προσφερόµενες κινητές αξίες, ώστε να
παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την
αγορά ή την εγγραφή για την αγορά αυτών των κινητών αξιών.
Ο ορισµός αυτός εφαρµόζεται επίσης και στην τοποθέτηση
κινητών αξιών µέσω χρηµατοοικονοµικών µεσολαβητών·

ε)

«ειδικοί επενδυτές»:

i) οι «bostadsobligationer» που εκδίδονται ανήκουν στην ίδια
σειρά,
ii) οι «bostadsobligationer» είναι συνεχούς ροής και εκδίδονται κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου
έκδοσης,
iii) οι όροι και οι προϋποθέσεις των «bostadsobligationer» δεν
αλλάζουν κατά τη χρονική περίοδο έκδοσης, και
iv) τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των εν λόγω
«bostadsobligationer», σύµφωνα µε το καταστατικό του
εκδότη, τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από
κινητές αξίες·
ι) στις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ'
επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία είναι µικρότερη από 50 000 000 EUR, όριο το
οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα µηνών, υπό τον όρο ότι
αυτές οι κινητές αξίες:
i) δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης, µετατρέψιµες ή εναλλάξιµες,
ii) δεν παρέχουν δικαίωµα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών
κινητών αξιών και δεν συνδέονται µε παράγωγο µέσο.
3.
Παρά την παράγραφο 2, στοιχεία β), δ), η), θ) και ι), ο
εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή
των κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά
πρέπει να δικαιούται να καταρτίζει ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα
µε την παρούσα οδηγία όταν οι κινητές αξίες γίνονται αντικείµενο
δηµόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγµάτευση.
Άρθρο 2
Ορισµοί
1.
α)

β)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
«κινητές αξίες»: οι µεταβιβάσιµες κινητές αξίες, όπως ορίζονται
στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, εξαιρουµένων τίτλων της νοµισµαταγοράς, όπως ορίζονται από το
άρθρο 1, παράγραφος 5 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ διάρκειας
µικρότερης των δώδεκα µηνών. Για τους τίτλους αυτούς µπορεί να ισχύει η εθνική νοµοθεσία·
«µετοχικές κινητές αξίες»: οι µετοχές και άλλες µεταβιβάσιµες
κινητές αξίες που ισοδυναµούν µε µετοχές σε εταιρείες, καθώς

27.5.2003

i) νοµικές οντότητες που υπάγονται σε ρυθµιστικό καθεστώς
ή έχουν άδεια λειτουργίας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,
µεταξύ των οποίων: πιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις επενδύσεων, άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια λειτουργίας ή υπαγόµενα σε ρυθµιστικό καθεστώς, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και οι
εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταµεία και οι
εταιρείες διαχείρισής τους, διαπραγµατευτές βασικών εµπορευµάτων καθώς και οντότητες χωρίς άδεια λειτουργίας ή
µη υπαγόµενες σε ρυθµιστικό καθεστώς, των οποίων ο
εταιρικός στόχος είναι αποκλειστικά οι επενδύσεις σε κινητές αξίες,
ii) εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες,
διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρεµφερείς
διεθνείς οργανισµοί,
iii) άλλες νοµικές οντότητες που δεν ανταποκρίνονται σε δύο
από τα τρία κριτήρια τα οποία ορίζονται στη παράγραφο
στ),
iv) «ορισµένα φυσικά πρόσωπα»: υπό τον όρο αµοιβαίας αναγνώρισης, ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε φυσικά
πρόσωπα τα οποία διαµένουν στο εν λόγω κράτος µέλος
και το ζητούν ρητώς, να θεωρούνται ειδικοί επενδυτές, εάν
τα πρόσωπα αυτά πληρούν τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2,
v) «ορισµένες ΜΜΕ»: υπό τον όρο αµοιβαίας αναγνώρισης,
ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει σε ΜΜΕ οι οποίες
έχουν την καταστατική τους έδρα στο εν λόγω κράτος
µέλος και το ζητούν ρητώς, να θεωρούνται ειδικοί επενδυτές·
στ) «µικρή και µεσαία επιχείρηση»: εταιρείες οι οποίες, σύµφωνα µε
τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιηµένους λογαριασµούς
της, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: µέσος αριθµός εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της χρήσης
µικρότερος των 250, συνολικός ισολογισµός που δεν υπερβαίνει τα 43 000 000 EUR και ετήσιος καθαρός κύκλος
εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR·
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ζ)

«πιστωτικό ίδρυµα»: επιχείρηση όπως ορίζεται από το άρθρο 1,
παράγραφος 1, στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (1)·

την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση, µε την επιφύλαξη µεταγενέστερης επιλογής από
τους εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα εάν το
κράτος µέλος καταγωγής δεν είχε ορισθεί κατ' επιλογή
τους·

η)

«εκδότης»: νοµική οντότητα που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες·

θ)

«πρόσωπο που πραγµατοποιεί προσφορά» (ή «προσφέρων»):
νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει κινητές αξίες στο
κοινό·

ιδ) «κράτος µέλος υποδοχής»: το κράτος στο οποίο πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό από το
κράτος µέλος καταγωγής·

ι)

«οργανωµένη αγορά»: αγορά κατά την έννοια του άρθρου 1,
παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ·

ια) «πρόγραµµα προσφοράς»: πρόγραµµα εκδότη για την έκδοση
µη µετοχικών κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων τίτλων επιλογής (warrants) παντός τύπου, του αυτού είδους και/ή κατηγορίας, συνεχώς ή κατ' επανάληψη για συγκεκριµένη χρονική
περίοδο έκδοσης·
ιβ) «κινητές αξίες εκδιδόµενες συνεχώς ή κατ' επανάληψη»: εκδόσεις συνεχούς ροής µε τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις
κινητών αξιών του αυτού είδους και/ή κατηγορίας σε περίοδο
δώδεκα µηνών·
ιγ) «κράτος µέλος καταγωγής»:
i) για όλους τους κοινοτικούς εκδότες κινητών αξιών, οι
οποίες δεν εµπίπτουν στο σηµείο ii), το κράτος µέλος
όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη,
ii) για οιαδήποτε έκδοση µη µετοχικών κινητών αξιών των
οποίων η ονοµαστική αξία ανά µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 000 EUR και για οποιαδήποτε έκδοση µη
µετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωµα απόκτησης µεταβιβάσιµων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηµατικού ποσού τοις µετρητοίς, ως αποτέλεσµα της µετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωµάτων που παρέχονται
από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των µη µετοχικών
κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκειµένων µετοχών ή οντότητα ανήκουσα στον όµιλο του εν λόγω
εκδότη, το κράτος µέλος όπου ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, ή όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή
πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή όπου πραγµατοποιείται η δηµόσια προσφορά κινητών αξιών κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή, ανάλογα µε την περίπτωση,
iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που έχουν συσταθεί
σε τρίτη χώρα, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο σηµείο ii), το
κράτος µέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς για πρώτη φορά
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας ή όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, κατ' επιλογή
του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί

(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/28/ΕΚ (ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37).

ιε) «οργανισµός συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισµών
κλειστού τύπου»: τα αµοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες επενδύσεων:
i) των οποίων αντικείµενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό, και των οποίων
η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανοµής των κινδύνων, και
ii) τα µερίδια των οποίων, κατ' αίτηση των κοµιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άµεσα ή έµµεσα, µε περιουσιακά
στοιχεία των οργανισµών αυτών·
ιστ) «µερίδια οργανισµού συλλογικών επενδύσεων»: οι κινητές αξίες
που εκδίδει ο οργανισµός συλλογικών επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού αυτού·
ιζ) «έγκριση»: η διαπίστωση κατά το πέρας του ελέγχου από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ότι το ενηµερωτικό δελτίο είναι πλήρες και ότι οι περιλαµβανόµενες πληροφορίες παρουσιάζουν συνοχή και είναι κατανοητές.
2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχείο ε), σηµείο iv),
εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) ο επενδυτής έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικού µεγέθους συναλλαγές σε αγορές κινητών αξιών µε µέση συχνότητα τουλάχιστον
10 συναλλαγές ανά τρίµηνο κατά τα προηγούµενα τέσσερα
τρίµηνα·
β) η αξία του χαρτοφυλακίου κινητών αξιών του επενδυτή υπερβαίνει το 0,5 εκατοµµ. EUR·
γ) ο επενδυτής εργάζεται ή έχει εργασθεί στο χρηµατοπιστωτικό
τοµέα επί ένα τουλάχιστον έτος σε θέση που απαιτεί γνώσεις
στον τοµέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες.
3.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, σηµείο ε), στοιχεία iv)
και v), ισχύουν τα εξής:
Κάθε αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι υπάρχουν κατάλληλοι µηχανισµοί για την κατάρτιση µητρώου φυσικών προσώπων και ΜΜΕ που
θεωρούνται ειδικοί επενδυτές, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την
ανάγκη να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδοµένων. Το µητρώο τίθεται στη διάθεση όλων των εκδοτών. Κάθε
φυσικό πρόσωπο ή ΜΜΕ που επιθυµεί να θεωρηθεί ειδικός επενδυτής, εγγράφεται στο µητρώο και µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποφασίσει να αποχωρήσει από αυτό.

C 125 E/28

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα για
τους ορισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµογής των αριθµητικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό των ΜΜΕ, λαµβάνοντας υπόψη τη
νοµοθεσία και τις συστάσεις της Κοινότητας και τις οικονοµικές
εξελίξεις και τα µέτρα γνωστοποίησης για την καταχώρηση των
µεµονωµένων ειδικών επενδυτών.

Άρθρο 3
Υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου
1.
Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπουν να γίνεται καµµία δηµόσια
προσφορά κινητών αξιών στο έδαφός τους πριν από τη δηµοσίευση
ενηµερωτικού δελτίου.

2.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν ισχύει
στα ακόλουθα είδη προσφορών:

α) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται µόνον σε ειδικούς επενδυτές,

β) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από
100 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ανά κράτος µέλος, τα οποία δεν
είναι ειδικοί επενδυτές,

γ) προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι
οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, µε συνολική ανταλλακτική αξία
τουλάχιστον 50 000 EUR ανά επενδυτή, για κάθε επιµέρους
προσφορά,

δ) προσφορά κινητών αξιών των οποίων η ονοµαστική αξία ανά
µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 EUR,

ε) προσφορά κινητών αξιών µε ανταλλακτική αξία µικρότερη από
100 000 EUR, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα
µηνών.

Ωστόσο, οιαδήποτε µεταπώληση κινητών αξιών οι οποίες προηγουµένως υπήρξαν αντικείµενο ενός ή περισσότερων ειδών προσφοράς
που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, θεωρείται ως επιµέρους
προσφορά και εφαρµόζεται ο ορισµός του άρθρου 2, παράγραφος
1, σηµείο δ) προκειµένου να αποφασισθεί εάν πρόκειται για δηµόσια προσφορά κινητών αξιών. Η τοποθέτηση κινητών αξιών µέσω
χρηµατοοικονοµικών µεσολαβητών υπόκειται σε δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου εάν δεν πληρούται καµία από τις προϋποθέσεις α)
έως ε) για την τελική τοποθέτηση.

3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε εισαγωγή κινητών
αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται
ή λειτουργεί στο έδαφός τους, υπόκειται στην υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου.
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Άρθρο 4
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού
δελτίου
1.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν εφαρµόζεται κατά τη δηµόσια προσφορά των ακολούθων ειδών κινητών
αξιών:
α) µετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών
µετοχών της ιδίας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση των νέων
αυτών µετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου·
β) κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς µέσω
προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται έγγραφο
µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί ισοδύναµες
µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των
απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
γ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να
διανεµηθούν λόγω συγχώνευσης, υπό τον όρο ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί
ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων
υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
δ) µετοχές που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους και µερίσµατα
καταβληθέντα υπό µορφή διάθεσης µετοχών της ιδίας κατηγορίας µε εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το µέρισµα, υπό την
προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες
για τον αριθµό και το είδος αυτών των µετοχών και το οποίο
παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτοµέρειες της
προσφοράς·
ε) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να
διανεµηθούν από εργοδότη ο οποίος έχει κινητές αξίες ήδη
εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή από
θυγατρική του εταιρεία σε νυν ή πρώην µέλη του διοικητικού
συµβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται
διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον αριθµό και τη φύση
των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτοµέρειες της προσφοράς.
2.
Η υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου δεν ισχύει
για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά των
ακολούθων ειδών κινητών αξιών:
α) µετοχές που αντιπροσωπεύουν, για περίοδο δώδεκα µηνών,
ποσοστό χαµηλότερο του 10 % του αριθµού των µετοχών
της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά·
β) µετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση µετοχών της ιδίας
κατηγορίας οι οποίες είναι ήδη εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών
των µετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου·
γ) κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς µέσω
προσφοράς ανταλλαγής, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί
ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
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δ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να
διανεµηθούν λόγω συγχώνευσης, υπό τον όρο ότι διατίθεται
έγγραφο µε πληροφορίες τις οποίες η αρµόδια αρχή θεωρεί
ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας·
ε) µετοχές που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να διανεµηθούν δωρεάν στους υφιστάµενους µετόχους, και µερίσµατα
καταβληθέντα υπό µορφή διάθεσης µετοχών της ιδίας κατηγορίας µε εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το µέρισµα, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές οι µετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον αριθµό και το είδος
αυτών των µετοχών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτοµέρειες της προσφοράς·
στ) κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέµονται ή πρόκειται να
διανεµηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεµένη µε αυτόν
εταιρεία σε νυν ή πρώην µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή
υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες
είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις κινητές αξίες που έχουν ήδη
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη αγορά και
ότι καθίσταται διαθέσιµο έγγραφο µε πληροφορίες για τον
αριθµό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους
λόγους και τις λεπτοµέρειες της προσφοράς·
ζ) µετοχές που προκύπτουν από τη µετατροπή ή την ανταλλαγή
άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωµάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
µετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας µε τις µετοχές που έχουν
ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση στην ίδια οργανωµένη
αγορά·
η) κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
άλλη οργανωµένη αγορά, υπό τους εξής όρους:
i) ότι αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ιδίας κατηγορίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε αυτήν την
άλλη οργανωµένη αγορά για περισσότερο από 18 µήνες,
ii) ότι, για κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε αυτήν την άλλη οργανωµένη
αγορά συνοδεύθηκε από εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο
το οποίο κατέστη διαθέσιµο στο κοινό σύµφωνα µε το
άρθρο 14,
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σηµείωµα σε γλώσσα αποδεκτή από την αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους της οργανωµένης αγοράς στην
οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση,

vi) ότι το περιληπτικό σηµείωµα που αναφέρεται στο σηµείο v)
τίθεται στη διάθεση του κοινού στο κράτος µέλος της
οργανωµένης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση της κινητής αξίας µε τον τρόπο
που προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, και

vii) ότι το περιεχόµενο του περιληπτικού σηµειώµατος είναι
σύµφωνο µε το άρθρο 5, παράγραφος 2. Επιπλέον, το
έγγραφο πρέπει να αναφέρει το σηµείο διάθεσης του
πλέον πρόσφατου ενηµερωτικού δελτίου και το σηµείο
όπου διατίθενται οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
που δηµοσίευσε ο εκδότης σύµφωνα µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

3.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα σχετικά
µε τις παραγράφους 1 β), 1 γ), 2 γ) και 2 δ), ιδίως ως προς την
έννοια της ισοδυναµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 5
Το ενηµερωτικό δελτίο
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, παράγραφος 2, το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες οι οποίες, ανάλογα µε
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που
αποτελούν το αντικείµενο της δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, είναι απαραίτητες
προκειµένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα κέρδη, τις απώλειες και τις προοπτικές
του εκδότη και του τυχόν εγγυητή και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες. Οι πληροφορίες αυτές
παρουσιάζονται µε εύληπτο τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα
ανάλυσής τους και σε συνοπτική µορφή.

iv) ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες υποχρεώσεις διαπραγµάτευσης
σε αυτήν την άλλη οργανωµένη αγορά,

2.
Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες για τον εκδότη
και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
Περιλαµβάνει επίσης περιληπτικό σηµείωµα. Το περιληπτικό σηµείωµα είναι σύντοµο και διατυπωµένο σε µη τεχνική γλώσσα. Περιλαµβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που συνδέονται µε τον εκδότη, τον τυχόν εγγυητή και τις κινητές αξίες και
συντάσσεται στην γλώσσα στην οποία συντάχθηκε αρχικά το ενηµερωτικό δελτίο. Το περιληπτικό σηµείωµα περιέχει επίσης προειδοποίηση ότι:

v) ότι το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή κινητής αξίας προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά δυνάµει αυτής της
εξαίρεσης, θέτει στη διάθεση του κοινού περιληπτικό

α) θα πρέπει να εννοηθεί ως εισαγωγή του ενηµερωτικού δελτίου,
και

iii) ότι, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει το
σηµείο ii), για τις κινητές αξίες που εισήχθησαν σε χρηµατιστήριο για πρώτη φορά µετά την 30ή Ιουνίου 1983,
εγκρίθηκαν ενηµερωτικά δελτία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ ή της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
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β) ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του ενηµερωτικού
δελτίου ως συνόλου, και

γ) σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που
περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας των κρατών µελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα
µετάφρασης του ενηµερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη
της νοµικής διαδικασίας, και

δ) καµία αστική ευθύνη δεν µπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά και
µόνον σε πρόσωπο βάσει του περιληπτικού σηµειώµατος, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, εκτός και
αν το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή
ασυνεπές προς τα άλλα µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.

Όταν το ενηµερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µη µετοχικών κινητών αξιών ονοµαστικής αξίας τουλάχιστον 50 000 EUR, δεν υφίσταται υποχρέωση
διάθεσης περιληπτικού σηµειώµατος, εκτός εάν ζητηθεί από κράτος
µέλος όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, παράγραφος 4.

3.
Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά δύναται να καταρτίζει το ενηµερωτικό
δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό µορφή χωριστών εγγράφων. Το
ενηµερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαµβάνει ένα έγγραφο αναφοράς, ένα σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου
και ένα περιληπτικό σηµείωµα. Το έγγραφο αναφοράς περιέχει τις
πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη. Το σηµείωµα εκδιδόµενου
τίτλου περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.

4.
Για τα ακόλουθα είδη κινητών αξιών, το ενηµερωτικό δελτίο
περιλαµβάνει ένα βασικό ενηµερωτικό δελτίο µε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται
να αποτελέσουν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά:

α) µη µετοχικές κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων
επιλογής (warrants) οποιασδήποτε µορφής, που εκδίδονται
στο πλαίσιο προγράµµατος προσφοράς·

β) µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από πιστωτικά ιδρύµατα,

i) όταν τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των
κινητών αξιών, σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες, τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή
κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από αυτές τις κινητές
αξίες µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους, και
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ii) όταν, σε περίπτωση πτώχευσης του σχετικού πιστωτικού
ιδρύµατος, τα εν λόγω ποσά διατίθενται κατά προτεραιότητα
για την αποπληρωµή του κεφαλαίου και των οφειλόµενων
τόκων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την
εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων (1).
Σύµφωνα µε το άρθρο 16, οι πληροφορίες που περιέχει το
βασικό ενηµερωτικό δελτίο συµπληρώνονται, εν ανάγκη, µε επικαιροποιηµένες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές
αξίες που θα αποτελέσουν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς
ή εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
Εάν οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαµβάνονται ούτε
στο βασικό ενηµερωτικό δελτίο ούτε στα συµπληρώµατα, οι
τελικοί όροι παρέχονται στους επενδυτές και υποβάλλονται
στην αρµόδια αρχή όταν γίνεται δηµόσια προσφορά, όσο συντοµότερα είναι εφικτό, και, ει δυνατόν, πριν από την έναρξη
της προσφοράς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 1, σηµείο α).
5.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα σχετικά
µε τη µορφή του ενηµερωτικού δελτίου ή του βασικού ενηµερωτικού δελτίου και των συµπληρωµάτων.
Άρθρο 6
Ευθύνη για το ενηµερωτικό δελτίο
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενηµερωτικό δελτίο φέρει τουλάχιστον ο εκδότης ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα
του εκδότη, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή ο εγγυητής, ανάλογα µε την περίπτωση. Τα υπεύθυνα πρόσωπα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς στο ενηµερωτικό δελτίο µε το όνοµα και την ιδιότητά τους, ή, στην περίπτωση νοµικών προσώπων, µε την επωνυµία
και την καταστατική τους έδρα, ενώ παράλληλα πρέπει να περιλαµβάνονται δηλώσεις των εν λόγω προσώπων µε τις οποίες να βεβαιώνεται ότι, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται
στο ενηµερωτικό δελτίο είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και
δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενο του
δελτίου.
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές τους διατάξεις περί αστικής ευθύνης εφαρµόζονται
στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενηµερωτικό δελτίο.
Ωστόσο, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι καµία αστική ευθύνη δεν
µπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και
µόνο βάσει του περιληπτικού σηµειώµατος, συµπεριλαµβανοµένης
οποιασδήποτε µετάφρασής του, εκτός και αν το εν λόγω σηµείωµα
είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς άλλα µέρη του
ενηµερωτικού δελτίου.
(1) ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15.
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Άρθρο 7

Άρθρο 8

Ελάχιστες πληροφορίες

Παράλειψη πληροφοριών

1.
Λεπτοµερή εκτελεστικά µέτρα για τις ειδικές πληροφορίες
που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο, µε τα
οποία αποφεύγεται το ενδεχόµενο αλληλοεπικάλυψης των πληροφοριών όταν το ενηµερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά
έγγραφα, θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 24, παράγραφος 2. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών
µέτρων θεσπίζεται έως τις . . . (*).

1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όταν η τελική τιµή προσφοράς και ο αριθµός των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό
δεν µπορούν να περιληφθούν στο ενηµερωτικό δελτίο:

2.
Ειδικότερα, κατά την επεξεργασία των διαφόρων προτύπων
ενηµερωτικών δελτίων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) τα διαφορετικά είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές
ανάλογα µε το εάν πρόκειται για µετοχικές κινητές αξίες ή για
µη µετοχικές κινητές αξίες· υφίσταται συνεκτική προσέγγιση
σχετικά µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σε ενηµερωτικό
δελτίο για κινητές αξίες παρεµφερούς οικονοµικής αιτιολογίας,
κυρίως για παράγωγους τίτλους,
β) τα διαφορετικά είδη και οι διαφορετικές φύσεις των προσφορών
και των εισαγωγών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά
µη µετοχικών κινητών αξιών. Οι απαιτούµενες σε ένα ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις
ανάγκες των ενδιαφερόµενων επενδυτών για µη µετοχικές κινητές αξίες των οποίων η ανά µονάδα ονοµαστική αξία ανέρχεται
σε τουλάχιστον 50 000 EUR,
γ) η χρησιµοποιούµενη µορφή και οι απαιτούµενες σε ένα ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες για µη µετοχικές κινητές αξίες,
συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων επιλογής (warrants) οποιασδήποτε µορφής, που εκδίδονται στο πλαίσιο προγράµµατος
προσφοράς,
δ) η χρησιµοποιούµενη µορφή και οι απαιτούµενες σε ένα ενηµερωτικό δελτίο πληροφορίες για µη µετοχικές κινητές αξίες,
εφόσον αυτές οι κινητές αξίες δεν είναι µειωµένης εξασφάλισης,
µετατρέψιµες, εναλλάξιµες, δεν εξαρτώνται από την άσκηση
δικαιωµάτων εγγραφής ή απόκτησης ή δεν συνδέονται µε παράγωγα µέσα, εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από οντότητες διαθέτουσες άδεια λειτουργίας ή υπαγόµενες σε ρυθµιστικό
καθεστώς στις χρηµατοπιστωτικές αγορές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
ε) οι διαφορετικές δραστηριότητες και µέγεθος του εκδότη, ιδίως
των ΜΜΕ. Για τις εταιρείες αυτές, οι πληροφορίες προσαρµόζονται στο µέγεθός τους και, ενδεχοµένως, στο µικρότερό τους
αρχείο διαθέσιµων στοιχείων,
στ) εάν ισχύει, ο δηµόσιος χαρακτήρας του εκδότη.
3.
Τα εκτελεστικά µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
βασίζονται στα ισχύοντα πρότυπα που έχουν καθορίσει διεθνείς
οργανισµοί επιτροπών κινητών αξιών στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής και µη χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, και ιδίως ο
∆ιεθνής Οργανισµός Επιτροπών Κινητών Αξιών (IOSCO) καθώς
και στα ενδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στα Παραρτήµατα
της παρούσας οδηγίας.
(*) 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

α) το ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνει τα κριτήρια ή/και τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα καθορισθούν τα προαναφερόµενα στοιχεία ή, σε περίπτωση τιµής, η ανώτατη τιµή, ή
β) η αποδοχή της αγοράς ή της εγγραφής για απόκτηση κινητών
αξιών µπορεί να αποσύρεται εντός χρονικού διαστήµατος όχι
µικρότερου των δύο εργάσιµων ηµερών µετά την τελική τιµή
προσφοράς και του αριθµού των κινητών αξιών που προσφέρονται µε δηµόσια εγγραφή.
Η τελική τιµή προσφοράς και ο αριθµός των κινητών αξιών υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής και
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14, παράγραφος 2.
2.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής µπορεί να
επιτρέπει να µην περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο ορισµένες πληροφορίες που προβλέπει η παρούσα οδηγία ή τα αναφερόµενα στο άρθρο 7, παράγραφος 1, εκτελεστικά µέτρα, εφόσον
θεωρεί ότι:
α) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη
προς το δηµόσιο συµφέρον, ή
β) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά
τα συµφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των στοιχείων αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον
αφορά γεγονότα και περιστάσεις σηµαντικά για µία εµπεριστατωµένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του
εγγυητή, εφόσον υπάρχει, καθώς και των υποκείµενων δικαιωµάτων στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενηµερωτικό
δελτίο, ή
γ) οι πληροφορίες αυτές είναι ήσσονος σηµασίας µόνο για µια
συγκεκριµένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά και δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την
αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή, τυχόν, του εγγυητή.
3.
Χωρίς να θίγεται η κατάλληλη ενηµέρωση των επενδυτών,
όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισµένες πληροφορίες που πρέπει
να περιλαµβάνονται σε ενηµερωτικό δελτίο δυνάµει των εκτελεστικών µέτρων του άρθρου 7, παράγραφος 1, δεν είναι προσαρµοσµένες στο πεδίο δραστηριότητας ή στη νοµική µορφή του εκδότη
ή στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενηµερωτικό δελτίο, το
ενηµερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναµες µε τις απαιτούµενες πληροφορίες. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, η
απαίτηση αυτή δεν ισχύει.
4.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
όσον αφορά την παράγραφο 2.
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Άρθρο 9
∆ιάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου, του βασικού ενηµερωτικού δελτίου και του εγγράφου αναφοράς
1.
Το ενηµερωτικό δελτίο ισχύει επί δώδεκα µήνες µετά τη
δηµοσίευσή του για δηµόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι το
ενηµερωτικό δελτίο συµπληρώνεται µε τα συµπληρώµατα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 16.
2.
Στην περίπτωση προγράµµατος προσφοράς, το βασικό ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο έχει υποβληθεί προηγουµένως, ισχύει για
περίοδο όχι µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών.
3.
Σε περίπτωση µη µετοχικών κινητών αξιών που αναφέρονται
στο άρθρο 5, παράγραφος 4, σηµείο β), το βασικό ενηµερωτικό
δελτίο ισχύει µέχρις ότου οι σχετικές κινητές αξίες αρχίσουν να
εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη.
4.
Το έγγραφο αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, το οποίο προηγουµένως έχει υποβληθεί στην αρµόδια
αρχή, ισχύει για περίοδο όχι µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει επικαιροποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10,
παράγραφος 1. Το έγγραφο αναφοράς συνοδευόµενο από το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου, το οποίο ενδεχοµένως έχει επικαιροποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12, και το περιληπτικό σηµείωµα,
θεωρούνται ότι συνιστούν ισχύον ενηµερωτικό δελτίο.
Άρθρο 10
Πληροφορίες
1.
Οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά δηµοσιεύουν τουλάχιστον
ετησίως έγγραφο το οποίο περιέχει ή παραπέµπει σε όλες τις πληροφορίες τις οποίες δηµοσίευσαν ή κατέστησαν διαθέσιµες στο
κοινό κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες σε ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους
δυνάµει των κοινοτικών και εθνικών δικαίων και κανόνων για τη
ρύθµιση των κινητών αξιών, των εκδοτών κινητών αξιών και των
αγορών κινητών αξιών. Οι εκδότες πρέπει τουλάχιστον να αναφέρουν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει των οδηγιών περί
εταιρικού δικαίου, της οδηγίας 2001/34/ΕΚ και του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή διεθνών
λογιστικών προτύπων (1).
2.
Το έγγραφο υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής µετά τη δηµοσίευση της χρηµατοοικονοµικής
κατάστασης. Όπου το έγγραφο αναφέρεται σε πληροφορίες, δηλούται πού είναι δυνατόν να λαµβάνονται οι πληροφορίες.
3.
Η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν ισχύει για εκδότες µη
µετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονοµαστική αξία ανά
µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 EUR.
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µογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
όσον αφορά την παράγραφο 1. Τα εκτελεστικά αυτά µέτρα αφορούν µόνον τη µέθοδο δηµοσίευσης των απαιτήσεων γνωστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δεν περιλαµβάνουν
νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης. Η πρώτη δέσµη των εκτελεστικών
µέτρων θεσπίζεται έως τις . . . (*).

Άρθρο 11
Ενσωµάτωση πληροφοριών µέσω παραποµπής
1.
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την ενσωµάτωση πληροφοριών στο
ενηµερωτικό δελτίο µέσω παραποµπής σε ένα ή περισσότερα προηγουµένως δηµοσιευθέντα έγγραφα, τα οποία εγκρίθηκαν ή υποβλήθηκαν για έγκριση στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, ιδίως βάσει του
άρθρου 10, ή σύµφωνα µε τους τίτλους IV και V της οδηγίας
2001/34/ΕΚ. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι οι πιο πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης. Το περιληπτικό σηµείωµα δεν ενσωµατώνει πληροφορίες µέσω παραποµπής.

2.
Όταν ενσωµατώνονται πληροφορίες µέσω παραποµπής, πρέπει
να παρέχεται κατάλογος των διαπαραποµπών ώστε οι επενδυτές να
έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριµένα πληροφοριακά στοιχεία.

3.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα για
τις πληροφορίες που πρέπει να ενσωµατωθούν µέσω παραποµπής.
Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται έως τις . . . (*).

Άρθρο 12
Ενηµερωτικό δελτίο αποτελούµενο από χωριστά έγγραφα
1.
Ο εκδότης που διαθέτει ήδη έγγραφο αναφοράς εγκεκριµένο
από την αρµόδια αρχή υποχρεούται να καταρτίζει µόνο το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου και το περιληπτικό σηµείωµα όταν οι
κινητές αξίες προσφέρονται σε δηµόσια εγγραφή ή εισάγονται
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.

2.
Στην περίπτωση αυτή, το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου περιέχει πληροφορίες που θα έπρεπε κανονικά να περιλαµβάνονται στο
έγγραφο αναφοράς, εφόσον έχει σηµειωθεί σηµαντική αλλαγή ή
πρόσφατη εξέλιξη από την έγκριση της τελευταίας επικαιροποίησης
του εν λόγω εγγράφου ή οιουδήποτε συµπληρώµατος, σύµφωνα µε
το άρθρο 16, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τις εκτιµήσεις
των επενδυτών. Το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου και το περιληπτικό σηµείωµα υποβάλλονται για έγκριση χωριστά.

4.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρ-

3.
Εάν ένας εκδότης έχει απλώς υποβάλει έγγραφο αναφοράς
χωρίς έγκριση, όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των επικαιροποιηµένων πληροφοριών, υποβάλλονται προς έγκριση.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(*) 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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σία του άρθρου 24, παράγραφος 2, δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους
µπορούν να προσαρµόζονται οι προθεσµίες.

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου

∆ηµοσίευση του ενηµερωτικού δελτίου

1.
Το ενηµερωτικό δελτίο δηµοσιεύεται µόνο µετά την έγκρισή
του από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής.

1.
Αφού εγκριθεί, το ενηµερωτικό δελτίο υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής και τίθεται στη
διάθεση του κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, το συντοµότερο δυνατό, και, σε κάθε περίπτωση, σε εύλογο
χρόνο πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο, κατά την έναρξη, της
προσφοράς των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση αρχικής δηµόσιας προσφοράς µιας κατηγορίας µετοχών που δεν έχουν
ακόµη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, η
οποία πρόκειται να εισαχθεί για διαπραγµάτευση για πρώτη
φορά, το ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να είναι διαθέσιµο το αργότερο 6 εργάσιµες ηµέρες πριν από το τέλος της προσφοράς.

2.
Η εν λόγω αρµόδια αρχή κοινοποιεί στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ανάλογα µε την περίπτωση, την
απόφασή της σχετικά µε την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου
εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχεδίου ενηµερωτικού δελτίου.
Εάν η αρµόδια αρχή δεν εκδώσει απόφαση για το ενηµερωτικό
δελτίο εντός των προθεσµιών που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 3, αυτό δεν θεωρείται ότι συνιστά
έγκριση της αίτησης.
3.
Η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 προθεσµία παρατείνεται
σε 30 εργάσιµες ηµέρες εάν η δηµόσια προσφορά αφορά κινητές
αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δεν διαθέτει κινητές αξίες εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και που δεν έχει
ακόµη πραγµατοποιήσει προσφορά κινητών αξιών µε δηµόσια
εγγραφή.
4.
Εάν η αρµόδια αρχή έχει βάσιµους λόγους να θεωρήσει ότι
τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται συµπληρωµατικές πληροφορίες, οι αναφερόµενες στις παραγράφους 2
και 3 προθεσµίες υπολογίζονται µόνον από την ηµεροµηνία λήψης
αυτών των συµπληρωµατικών πληροφοριών από τον εκδότη, τον
προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
5.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής δύναται να
µεταβιβάζει την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου στην αρµόδια
αρχή άλλου κράτους µέλους, υπό την επιφύλαξη συµφωνίας της εν
λόγω αρµόδιας αρχής. Περαιτέρω, η µεταβίβαση αυτή κοινοποιείται
στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, εντός 5
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης εκ
µέρους της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής. Η
προθεσµία της παραγράφου 2 εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία
αυτή.
6.
Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την ευθύνη της αρµόδιας
αρχής, η οποία εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά και µόνο από
το εθνικό δίκαιο.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εθνικές τους διατάξεις για την
ευθύνη της αρµόδιας αρχής να εφαρµόζονται µόνο για τις εγκρίσεις ενηµερωτικών δελτίων που παρέχει η εθνική τους αρχή ή
αρχές.
7.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικα-

2.
Το ενηµερωτικό δελτίο θεωρείται διαθέσιµο στο κοινό όταν
δηµοσιεύεται:
α) µε καταχώρηση σε µία ή περισσότερες εφηµερίδες εθνικής ή
ευρείας κυκλοφορίας στα κράτη µέλη όπου γίνεται η δηµόσια
προσφορά ή επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ή
β) σε έντυπη µορφή που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν
στην έδρα της αγοράς όπου οι κινητές αξίες γίνονται δεκτές
προς διαπραγµάτευση, ή στην καταστατική έδρα του εκδότη και
στις έδρες των χρηµατοπιστωτικών µεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων των
οργανισµών πληρωµής, ή
γ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοθέση του εκδότη και, ενδεχοµένως, στην ιστοθέση των χρηµατοπιστωτικών µεσολαβητών που
τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συµπεριλαµβανοµένων
των οργανισµών πληρωµής, ή
δ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοθέση της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους καταγωγής εφόσον η εν λόγω αρχή απεφάσισε
να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
Ένα κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να απαιτεί από τους εκδότες,
οι οποίοι δηµοσιεύουν το ενηµερωτικό τους δελτίο σύµφωνα µε τα
στοιχεία α) ή β), να δηµοσιεύουν επίσης το ενηµερωτικό τους
δελτίο σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το στοιχείο γ).
3.
Επιπροσθέτως, ένα κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να απαιτεί να δηµοσιεύεται ανακοίνωση η οποία δηλώνει µε ποια µορφή
κατέστη διαθέσιµο το ενηµερωτικό δελτίο και πού µπορεί να το
προµηθευθεί το κοινό.
4.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής δηµοσιεύει
στην ιστοθέση της για περίοδο δώδεκα µηνών, κατ' επιλογή της,
είτε όλα τα εγκεκριµένα ενηµερωτικά δελτία είτε, τουλάχιστον, τον
κατάλογο των εγκεκριµένων ενηµερωτικών δελτίων σύµφωνα µε το
άρθρο 13, συµπεριλαµβάνοντας, ενδεχοµένως, έναν υπερσύνδεσµο
προς το ενηµερωτικό δελτίο που δηµοσιεύεται στην ιστοθέση του
εκδότη.
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5.
Όταν το ενηµερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα
έγγραφα ή/και περιλαµβάνει πληροφορίες ενσωµατωθείσες µέσω
παραποµπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το
ενηµερωτικό δελτίο µπορούν να δηµοσιεύονται και να διανέµονται
χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στο κοινό
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2. Κάθε έγγραφο δηλώνει πού είναι δυνατόν να προµηθευτεί το κοινό τα άλλα συστατικά
έγγραφα του πλήρους ενηµερωτικού δελτίου.

6.
Το κείµενο και η µορφή του ενηµερωτικού δελτίου, ή/και των
συµπληρωµάτων του, όπως αυτά δηµοσιεύονται ή τίθενται στη
διάθεση του κοινού, πρέπει πάντα να είναι πανοµοιότυπα µε την
αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους καταγωγής.

7.
Όταν το ενηµερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό µέσω δηµοσίευσής του σε ηλεκτρονική µορφή, ένα έντυπο αντίγραφό του
πρέπει να χορηγείται δωρεάν στους επενδυτές, µετά από σχετική
αίτησή τους και ατελώς, από τον εκδότη, τον προσφέροντα, το
πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση ή τους
χρηµατοπιστωτικούς µεσολαβητές που τοποθετούν ή πωλούν τις
κινητές αξίες.

8.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
σχετικά µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται έως τις . . . (*).

Άρθρο 15
∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις
1.
Κάθε είδος διαφήµισης σχετικά µε δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά,
τηρεί τις αρχές των παραγράφων 2 έως 5. Οι παράγραφοι 2 έως 4
εφαρµόζονται µόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκδότης, ο
προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση υπέχει την υποχρέωση να καταρτίσει ενηµερωτικό δελτίο.

2.
Στις διαφηµίσεις αναφέρεται ότι επίκειται η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου ή ότι το δελτίο αυτό έχει ήδη δηµοσιευθεί και
υποδεικνύονται τα σηµεία από τα οποία οι επενδυτές µπορούν ή θα
µπορούν να το προµηθεύονται.

3.
Ο διαφηµιστικός χαρακτήρας των καταχωρήσεων πρέπει να
είναι σαφώς αναγνωρίσιµος. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται
σε µία διαφήµιση δεν πρέπει να είναι ανακριβείς, παραπλανητικές ή
ασυνεπείς σε σχέση µε εκείνες που περιέχονται ή αναµένεται να
περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο.

4.
Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά µε τη δηµόσια
προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, που γνωστοποιούνται σε προφορική ή έγγραφη µορφή,
(*) 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ακόµη και αν η πληροφόρηση αυτή δεν γίνεται για διαφηµιστικούς
σκοπούς, πρέπει να είναι συνεπείς προς το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου.

5.
Όταν, δυνάµει της παρούσας οδηγίας, δεν απαιτείται ενηµερωτικό δελτίο, οι σηµαντικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται
από εκδότη ή προσφέροντα και απευθύνονται σε ειδικούς επενδυτές
ή σε ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων που
αφορούν προσφορές κινητών αξιών, γνωστοποιούνται σε όλους
τους ειδικούς επενδυτές ή τις ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών
στους οποίους απευθύνεται αποκλειστικά η προσφορά. Όταν απαιτείται η δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές
περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο ή σε συµπλήρωµα του
ενηµερωτικού δελτίου σύµφωνα µε το άρθρο 16, παράγραφος 1.

6.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής έχει την
εξουσία να ελέγχει εάν η διαφηµιστική δραστηριότητα για µία
δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά συµβιβάζεται µε τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5.

7.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα
σχετικά µε τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις που αναγγέλλουν την
πρόθεση δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ιδίως προτού το ενηµερωτικό δελτίο τεθεί στη διάθεση του κοινού ή πριν από την έναρξη
των εγγραφών, καθώς και εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε την παράγραφο 4. Η πρώτη δέσµη εκτελεστικών µέτρων θεσπίζεται από την
Επιτροπή έως τις . . . (*).

Άρθρο 16
Συµπληρώµατα του ενηµερωτικού δελτίου
1.
Κάθε σηµαντικό νέο στοιχείο, ή τεχνικό σφάλµα ή ανακρίβεια
στις πληροφορίες που περιέχει το ενηµερωτικό δελτίο, το οποίο
είναι ικανό να επηρεάσει την εκτίµηση για τις κινητές αξίες και που
ανακύπτει ή διαπιστώνεται µεταξύ του χρόνου που µεσολαβεί από
την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου έως την οριστική λήξη της
δηµόσιας προσφοράς ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την έναρξη της
διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, αναφέρεται σε συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου. Το συµπλήρωµα αυτό εγκρίνεται
µε τον ίδιο τρόπο και δηµοσιεύεται σύµφωνα µε ίδιες ρυθµίσεις µε
εκείνες που εφαρµόσθηκαν όταν δηµοσιεύθηκε το αρχικό ενηµερωτικό δελτίο. Το περιληπτικό σηµείωµα και οι ενδεχόµενες µεταφράσεις του πρέπει επίσης να συµπληρώνονται, εάν τούτο απαιτείται
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο συµπλήρωµα.

2.
Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν τις
κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος, έχουν το δικαίωµα το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός
προθεσµίας η οποία δεν είναι µικρότερη από δύο εργάσιµες ηµέρες
από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος, να αποσύρουν την αποδοχή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Άρθρο 17
Κοινοτικό πεδίο εφαρµογής της έγκρισης ενηµερωτικού δελτίου
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23, όταν προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, ή
σε κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος καταγωγής, το
εγκεκριµένο από το κράτος µέλος καταγωγής ενηµερωτικό δελτίο,
καθώς και οποιοδήποτε συµπλήρωµα, ισχύει για δηµόσια προσφορά
ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η αρµόδια αρχή κάθε κράτους
µέλους υποδοχής έχει λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο
άρθρο 18. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής δεν
εφαρµόζουν διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για
ενηµερωτικά δελτία.
2.
Εάν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, προκύψουν σηµαντικά
νέα στοιχεία ή τεχνικά σφάλµατα ή ανακρίβειες µετά την έγκριση
του ενηµερωτικού δελτίου, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής απαιτεί η δηµοσίευση του συµπληρώµατος να εγκρίνεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 1. Η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής δύναται να εφιστά την προσοχή της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής στην
ανάγκη κάθε νέας πληροφορίας.
Άρθρο 18
Κοινοποίηση
1.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, µετά από
σχετική αίτηση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο
για την κατάρτιση του ενηµερωτικού δελτίου, διαβιβάζει στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την εν λόγω αίτηση, πιστοποιητικό έγκρισης στο
οποίο πιστοποιείται ότι το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία καθώς και αντίγραφο του εν λόγω
ενηµερωτικού δελτίου. Ενδεχοµένως, η κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από τη µετάφραση του περιληπτικού σηµειώµατος που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη ή του προσώπου που είναι
υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για οποιοδήποτε συµπλήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου.
2.
Η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 8, παράγραφοι 2 και
3 αναφέρεται και αιτιολογείται στο πιστοποιητικό.
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κράτος µέλος καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε
γλώσσα αποδεκτή από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής.
2.
Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη πλην του κράτους µέλους καταγωγής,
το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή
από τις αρµόδιες αρχές αυτών των κρατών µελών είτε σε γλώσσα
ευρέως διαδεδοµένη στον διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ'
επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που
ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση. Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους υποδοχής µπορεί
µόνο να ζητεί τη µετάφραση του περιληπτικού σηµειώµατος στην ή
στις επίσηµες γλώσσες του.
Για να µπορεί να εξετάζεται από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε
γλώσσα αποδεκτή από αυτήν την αρχή είτε σε γλώσσα ευρέως
διαδεδοµένη στον διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή
του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση.
3.
Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται η
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένου του κράτους
µέλους καταγωγής, το ενηµερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε γλώσσα
αποδεκτή από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής
και διατίθεται επίσης σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές
κάθε κράτους µέλους υποδοχής ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη
στον διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του εκδότη,
του προσφέροντα, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση. Η αρµόδια αρχή κάθε
κράτους µέλους υποδοχής δύναται µόνο να ζητεί τη µετάφραση
του αναφερόµενου στο άρθρο 5, παράγραφος 2 περιληπτικού
σηµειώµατος στην ή στις επίσηµες γλώσσες της.
4.
Όταν επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, µη µετοχικών
κινητών αξιών µε ανά µονάδα ονοµαστική αξία τουλάχιστον
50 000 EUR, το ενηµερωτικό δελτίο συντάσσεται είτε σε γλώσσα
αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών καταγωγής και
υποδοχής είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στον διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή
του προσώπου που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να
περιλαµβάνεται στην εθνική τους νοµοθεσία η απαίτηση κατάρτισης
περιληπτικού σηµειώµατος στην ή στις επίσηµες γλώσσες τους.
Άρθρο 20
Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ
ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 19
Χρήση γλωσσών
1.
Όταν πραγµατοποιείται δηµόσια προσφορά ή επιδιώκεται
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µόνο στο

1.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής εκδοτών
που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα δύναται να
εγκρίνει ενηµερωτικό δελτίο για δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, το οποίο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) το εν λόγω ενηµερωτικό δελτίο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε
διεθνή πρότυπα που έχουν καθορισθεί από διεθνείς οργανώσεις
επιτροπών κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων των Προτύπων
∆ηµοσιότητας της IOSCO, και
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β) οι απαιτήσεις πληροφόρησης, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων πληροφόρησης χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα, είναι
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
2.
Όταν κινητές αξίες εκδότη ο οποίος έχει συσταθεί σε τρίτη
χώρα αποτελούν το αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς ή εισαγωγής
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους
άλλου από το κράτος µέλος καταγωγής, εφαρµόζονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19.
3.
Για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24, παράγραφος 2, ορίζοντας
ότι µία τρίτη χώρα διασφαλίζει την ισοδυναµία των καταρτιζόµενων
στη χώρα αυτή ενηµερωτικών δελτίων µε την παρούσα οδηγία,
µέσω του εθνικού της δικαίου, ή της εφαρµογής πρακτικών ή
διαδικασιών που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα καθορισθέντα από
διεθνείς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των Προτύπων ∆ηµοσιότητας της IOSCO.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 21
Εξουσίες
1.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει µία κεντρική αρµόδια διοικητική
αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
που προβλέπει η παρούσα οδηγία καθώς και για τη διασφάλιση της
εφαρµογής των διατάξεων που εκδίδονται σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία.
Ωστόσο, ένα κράτος µέλος µπορεί, εφόσον απαιτείται από το
εθνικό του δίκαιο, να ορίζει άλλες διοικητικές αρχές για την εφαρµογή του κεφαλαίου III.
Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές είναι πλήρως ανεξάρτητες από όλους
τους φορείς της αγοράς.
Σε περίπτωση που η δηµόσια προσφορά διενεργείται ή η εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά επιδιώκεται σε κράτος
µέλος διαφορετικό του κράτους µέλους καταγωγής, µόνο η
κεντρική αρµόδια διοικητική αρχή που έχει ορίσει κάθε κράτος
µέλος, δικαιούται να εγκρίνει το ενηµερωτικό δελτίο.
2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή ή
αρχές τους την ανάθεση καθηκόντων. Με εξαίρεση την ανάθεση της
δηµοσίευσης στο ∆ιαδίκτυο των εγκεκριµένων ενηµερωτικών δελτίων όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, κάθε ανάθεση καθηκόντων
που συνδέεται µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία και στα εκτελεστικά της µέτρα λήγει στις . . . (*). Κάθε
ανάθεση καθηκόντων σε άλλες οντότητες πλην των αρχών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένο
τρόπο που καθορίζει τα καθήκοντα που πρόκειται να αναληφθούν
και τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να εκτελούνται.
(*) Πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Οι εν λόγω όροι συµπεριλαµβάνουν ρήτρα που υποχρεώνει την εν
λόγω οντότητα να δρα και να είναι οργανωµένη κατά τρόπο ώστε
να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων και οι πληροφορίες
που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανατιθέµενων
καθηκόντων να µην χρησιµοποιούνται κατά τρόπο αθέµιτο ή για να
παρεµποδισθεί ο ανταγωνισµός. Σε κάθε περίπτωση, την τελική
ευθύνη για την εποπτεία της συµµόρφωσης µε την παρούσα οδηγία
και µε τα ενδεχόµενα εκτελεστικά µέτρα καθώς και για την έγκριση
του ενηµερωτικού δελτίου υπέχει η αρµόδια(-ες) αρχή(-ες) που
έχει(-ουν) ορισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές
των άλλων κρατών µελών για κάθε ρύθµιση που αφορά ανάθεση
καθηκόντων, συµπεριλαµβανοµένων των συγκεκριµένων όρων που
διέπουν την ανάθεση.
3.
Κάθε αρµόδια αρχή διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες
για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Μία αρµόδια αρχή στην
οποία υποβάλλεται αίτηση έγκρισης ενηµερωτικού δελτίου πρέπει
να έχει τουλάχιστον την εξουσία να:
α) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που
ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, να συµπεριλαµβάνουν στο ενηµερωτικό δελτίο συµπληρωµατικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·
β) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που
ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, καθώς και από
τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να
διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·
γ) απαιτεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί
την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, καθώς και από τους χρηµατοπιστωτικούς µεσολαβητές στους οποίους έχει ανατεθεί η
διενέργεια της δηµόσιας προσφοράς ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση, την παροχή πληροφοριών·
δ) αναστέλλει µία δηµόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγµάτευση για µέγιστο διάστηµα 10 διαδοχικών εργάσιµων ηµερών εφάπαξ, εφόσον έχει βάσιµους λόγους να υποψιάζεται ότι
παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
ε) απαγορεύει ή αναστέλλει µία διαφήµιση προβολή για µέγιστο
διάστηµα 10 διαδοχικών εργάσιµων ηµερών εφάπαξ, εφόσον
έχει βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι παραβιάζονται οι διατάξεις
της παρούσας οδηγίας·
στ) απαγορεύει µία δηµόσια προσφορά, εφόσον διαπιστώνει ότι
παραβιάζονται ή έχει βάσιµους λόγους να υποψιάζεται ότι,
ενδεχοµένως, παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
ζ) αναστέλλει, ή να ζητεί από τις σχετικές οργανωµένες αγορές να
αναστείλουν, τη διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά για
µέγιστο διάστηµα 10 διαδοχικών εργάσιµων ηµερών, εφάπαξ
εφόσον έχει βάσιµους λόγους να θεωρεί ότι παραβιάζονται οι
διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
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η) απαγορεύει τη διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, εφόσον
διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας·

θ) γνωστοποιεί ότι συγκεκριµένος εκδότης αδυνατεί να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.

Εφόσον το κρίνει απαραίτητο δυνάµει του εθνικού δικαίου, η αρµόδια αρχή δύναται να ζητεί από την αρµόδια δικαστική αρχή να
αποφασίζει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στα
στοιχεία δ) έως η).

4.
Η αρµόδια αρχή ή αρχές, εφόσον οι κινητές αξίες έχουν ήδη
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, έχουν επίσης την εξουσία να:

α) απαιτούν από τον εκδότη τη γνωστοποίηση κάθε σηµαντικής
πληροφορίας που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίµηση των
κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείµενο εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές, προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η οµαλή λειτουργία της
αγοράς·

β) αναστέλλουν, ή να ζητούν από τις σχετικές οργανωµένες αγορές
να αναστείλουν, τη διαπραγµάτευση των κινητών αξιών εφόσον,
κατά την άποψή τους, η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια που
η διαπραγµάτευση ενδέχεται να είναι επιζήµια για τα συµφέροντα των επενδυτών·

γ) διασφαλίζουν ότι οι εκδότες οι κινητές αξίες των οποίων γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές συµµορφούνται προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα
102 και 103 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ και ότι παρέχονται
ισοδύναµες πληροφορίες στους επενδυτές και χορηγείται ισοδύναµη µεταχείριση από τον εκδότη σε όλους τους κατόχους
κινητών αξιών οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση, σε όλα τα
κράτη µέλη στα οποία πραγµατοποιείται η δηµόσια προσφορά ή
εισάγονται οι κινητές αξίες προς διαπραγµάτευση·

δ) πραγµατοποιούν επιτόπου επιθεωρήσεις στην επικράτειά τους,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, προκειµένου να επιβεβαιώνουν
τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και
µε τα εκτελεστικά µέτρα της. Όπου αυτό απαιτείται δυνάµει
του εθνικού δικαίου, η αρµόδια αρχή ή αρχές µπορούν να
κάνουν χρήση αυτής της εξουσίας µέσω αίτησης στην αρµόδια
δικαστική αρχή ή/και σε συνεργασία µε άλλες αρχές.

5.
Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της
δυνατότητας ενός κράτους µέλους να προβλέπει ξεχωριστές νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη,
για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω
κράτος µέλος.
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Άρθρο 22
Επαγγελµατικό απόρρητο και συνεργασία µεταξύ αρχών
1.
Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου ισχύει
για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί για την
αρµόδια αρχή και για οιαδήποτε οντότητα στην οποία οι αρµόδιες
αρχές έχουν ενδεχοµένως εκχωρήσει την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων. Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό
απόρρητο δεν µπορούν να γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται από νοµοθετικές διατάξεις.

2.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται µεταξύ
τους κάθε φορά που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της
αποστολής τους και κάνουν χρήση των εξουσιών τους. Οι αρµόδιες
αρχές παρέχουν συνδροµή στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών
µελών. Ιδίως, οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες και
συνεργάζονται εφόσον ο εκδότης έχει περισσότερες από µία αρµόδιες αρχές καταγωγής λόγω των διάφορων κατηγοριών κινητών
αξιών του. Όταν κρίνεται απαραίτητο, η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους υποδοχής δύναται να ζητεί τη συνδροµή της αρµόδιας
αρχής του κράτους µέλους καταγωγής από τη στιγµή που αρχίζει
ο διεξοδικός έλεγχος της υπόθεσης, ιδίως όσον αφορά νέα ή σπάνια είδη κινητών αξιών. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής δύναται να ζητεί πληροφορίες από την αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους υποδοχής για οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία
αφορούν ειδικά την αγορά του κράτους µέλους υποδοχής.

3.
Η παράγραφος 1 δεν παρεµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να
ανταλλάσσουν εµπιστευτικές πληροφορίες. Οι ανταλλασσόµενες
πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελµατικού
απόρρητου, το οποίο οφείλουν να τηρούν τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί στις αρµόδιες αρχές που λαµβάνουν αυτές
τις πληροφορίες.

Άρθρο 23
Προληπτικά µέτρα
1.
Όταν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής διαπιστώνει παρατυπίες διαπραχθείσες από τον εκδότη ή από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που είναι επιφορτισµένα µε τη δηµόσια προσφορά ή παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχει ο εκδότης,
λόγω του ότι οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, φέρει τις διαπιστώσεις αυτές εις
γνώση της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής.

2.
Εάν, παρά τα ληφθέντα µέτρα εκ µέρους της αρµόδιας αρχής
του κράτους µέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των
µέτρων αυτών, ο εκδότης ή το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στο
οποίο έχει ανατεθεί η δηµόσια προσφορά, εξακολουθούν να παραβιάζουν τις οικείες νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, αφού ενηµερώσει σχετικά την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα
δέοντα µέτρα για την προστασία των επενδυτών. Η Επιτροπή ενηµερώνεται, το συντοµότερο δυνατό, για τη λήψη των µέτρων
αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

27.5.2003

εκδοθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία να µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο άσκησης ένδικων µέσων.

Άρθρο 24
∆ιαδικασία επιτροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών, η οποία συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/ΕΚ
(εφεξής αποκαλούµενη «επιτροπή»).

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Τροποποιήσεις

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι τα
εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία
αυτή, δεν τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 29, η οδηγία
2001/34/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

Το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6
της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.

2. Στο άρθρο 107, παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο διαγράφεται.

3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

4.
Με την επιφύλαξη των ήδη ληφθέντων εκτελεστικών µέτρων,
κατά τη λήξη της τετραετούς περιόδου που ακολουθεί την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας, αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεών της σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών κανόνων και αποφάσεων
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο δύνανται να ανανεώνουν την ισχύ των εν λόγω
διατάξεων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης και, για τον σκοπό αυτό, επανεξετάζουν τις διατάξεις αυτές
πριν από τη λήξη της τετραετούς περιόδου.
Άρθρο 25
Κυρώσεις
1.
Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις και χωρίς να θίγεται το εθνικό
τους καθεστώς περί αστικής ευθύνης, τα κράτη µέλη µεριµνούν,
σε συµφωνία µε το εθνικό τους δίκαιο, για τη δυνατότητα λήψης
των κατάλληλων διοικητικών µέτρων ή επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων προσώπων, σε περίπτωση που οι θεσπισθείσες διατάξεις κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν
είναι σύµφωνες µε αυτή. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα
αυτά να είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.
2.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην αρµόδια αρχή τη δυνατότητα
να γνωστοποιεί δηµόσια τα µέτρα ή τις κυρώσεις που επιβάλλει για
παράβαση των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας
οδηγίας, εκτός εάν η γνωστοποίηση των κυρώσεων αυτών µπορεί
να θέσει σε κίνδυνο τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει
δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.

1. Τα άρθρα 3, 20 έως 41, 98 έως 101, 104 και 108, παράγραφος 2, στοιχείο γ), σηµείο ιι), διαγράφονται.

3. Στο άρθρο 108, παράγραφος 2, στοιχείο α), η φράση «για τους
όρους κατάρτισης, ελέγχου και διαδόσεως του ενηµερωτικού
δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται για την εισαγωγή των
κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών», διαγράφεται.
4. Το Παράρτηµα I διαγράφεται.
Άρθρο 28
Κατάργηση
Η οδηγία 89/298/ΕΟΚ καταργείται από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 29. Οι παραποµπές στην καταργηθείσα οδηγία
θεωρούνται παραποµπές στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 29
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο [. . .] (*). Πληροφορούν αµέσως την
Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 30
Μεταβατική διάταξη

Ένδικα µέσα

1.
Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα και των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά επιλέγουν, την αρµόδια αρχή τους σύµφωνα
µε το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ), σηµείο iii) και κοινοποιούν την απόφασή τους στην αρµόδια αρχή του επιλεγέντος
κράτους µέλους έως την 31η ∆εκεµβρίου 2005.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι λαµβανόµενες αποφάσεις βάσει
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που έχουν

(*) 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 26
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2.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, τα κράτη µέλη που έκαναν
χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 5, στοιχείο α) της οδηγίας
89/298/ΕΟΚ, µπορούν να συνεχίζουν να επιτρέπουν σε πιστωτικά
ιδρύµατα ή σε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ισοδύναµα µε
πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία δεν εµπίπτουν στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο ι) της παρούσας οδηγίας, να προσφέρουν οµολογίες ή άλλες ισοδύναµες µε οµολογίες µεταβιβάσιµες κινητές
αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη στην επικράτεια
τους για πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας.

λιο και το Συµβούλιο, συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από προτάσεις
για την αναθεώρησή της.

3.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 29, η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας πρέπει να συµµορφωθεί µε το άρθρο 21,
παράγραφος 1, έως τις . . . (*).

Άρθρο 33

Άρθρο 31
Αναθεώρηση
Πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
οδηγίας, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

(*) Πέντε έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Έγινε στις . . .
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

I. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το περιληπτικό σηµείωµα παρέχει σε λίγες σελίδες τις σηµαντικότερες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό
δελτίο, καλύπτοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των
ελεγκτών
Β.

Στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα

Γ.

Βασικές πληροφορίες για επιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα· κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης· λόγοι
πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων· παράγοντες κινδύνου

∆. Πληροφορίες για τον εκδότη
— ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη
— ανασκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Ε.

Εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
— έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης, κ.λπ.
— τάσεις

ΣΤ. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
Z. Κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Η. Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— σηµαντικές αλλαγές
Θ. Λεπτοµέρειες
— για την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— σχέδιο κατανοµής
— αγορές
— µέτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους
— µείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)
— έξοδα της έκδοσης
Ι.

Πρόσθετες πληροφορίες
— µετοχικό κεφάλαιο
— ιδρυτική πράξη και καταστατικό
— έγγραφα στη διάθεση του κοινού

II. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον
έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
III. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Σκοπός είναι η παροχή βασικών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισµό των
σηµαντικών ηµεροµηνιών για την εν λόγω προσφορά.
Α. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την προσφορά
Β. Μέθοδος και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
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IV. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την
κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η
εταιρεία ή στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα
Β. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Γ. Λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων
∆. Παράγοντες κινδύνου

V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις
υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι
επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της
εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια µελλοντικής αύξησης ή µείωσης αυτού του δυναµικού.
Α. Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας
Β. Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Γ. Οργανωτική διάρθρωση
∆. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός

VI. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
καθώς και τις εκτιµήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναµένεται ότι θα επηρεάσουν σηµαντικά
στο µέλλον τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας.
Α. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Β. Ρευστά διαθέσιµα και κεφάλαια
Γ. Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης, κ.λπ.
∆. Τάσεις

VII. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της
εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν την εµπειρία, τα επαγγελµατικά προσόντα και τα
επίπεδα αµοιβών τους καθώς και τη σχέση τους µε την εταιρεία.
Α. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη
Β. Αµοιβές
Γ. Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου
∆. Υπάλληλοι
Ε. Κατεχόµενα µερίδια µετοχικού κεφαλαίου
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VIII. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους µετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή µπορούν να ελέγξουν
την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η εταιρεία µε πρόσωπα που
συνδέονται µε αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές,
είναι προς το συµφέρον της εταιρείας.
Α. Κύριοι µέτοχοι
Β. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Γ. Συµφέροντα εµπειρογνωµόνων και συµβούλων
IX. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονοµικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι
καλυπτόµενες χρήσεις, η ηµεροµηνία κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασµών οι οποίες γίνονται δεκτές
για την κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καθορίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασµών.
Α. Ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Β. Σηµαντικές αλλαγές
X. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση, το σχέδιο
κατανοµής των κινητών αξιών και συναφή ζητήµατα.
Α. Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
Β.

Σχέδιο κατανοµής

Γ.

Αγορές

∆. Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους
Ε.

Μείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ. Έξοδα της έκδοσης
XI. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Μετοχικό κεφάλαιο
Β.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ.

Σηµαντικές συµβάσεις

∆. Συναλλαγµατικοί έλεγχοι
Ε.

Φορολογία

ΣΤ. Μερίσµατα και οργανισµοί πληρωµής
Z. Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων
Η. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού
Θ. ∆ευτερεύουσες πληροφορίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
II. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την
κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η
εταιρεία ή στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα
Β. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Γ. Παράγοντες κινδύνου
III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις
υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι
επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της
εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια µελλοντικής αύξησης ή µείωσης του δυναµικού.
Α. Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας
Β. Επισκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
Γ. Οργανωτική διάρθρωση
∆. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός
IV. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
καθώς και τις εκτιµήσεις της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναµένεται ότι θα επηρεάσουν σηµαντικά
στο µέλλον τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας.
Α. Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Β. Ρευστά διαθέσιµα και κεφάλαια
Γ. Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης, κ.λπ.
∆. Τάσεις
V. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της
εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν την εµπειρία, τα επαγγελµατικά προσόντα και τα
επίπεδα αµοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους µε την εταιρεία.
Α. Μέλη του διοικητικού συµβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη
Β. Αµοιβές
Γ. Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου
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∆. Υπάλληλοι
Ε. Κατεχόµενα µερίδια µετοχικού κεφαλαίου
VI. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους κύριους µετόχους και άλλα πρόσωπα που ελέγχουν ή µπορούν να ελέγξουν
την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε η εταιρεία µε πρόσωπα που
συνδέονται µε αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές
είναι προς το συµφέρον της εταιρείας.
Α. Κύριοι µέτοχοι
Β. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
Γ. Συµφέροντα εµπειρογνωµόνων και συµβούλων
VII. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονοµικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι
καλυπτόµενες χρήσεις, η ηµεροµηνία κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασµών οι οποίες γίνονται δεκτές
για την κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων καταρτίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα και τα πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασµών.
Α. Ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
Β. Σηµαντικές αλλαγές
VIII. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Μετοχικό κεφάλαιο
Β.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ.

Σηµαντικές συµβάσεις

∆. Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων
Ε.

Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

ΣΤ. ∆ευτερεύουσες πληροφορίες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εµπλέκονται στην προσφορά
της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του
ενηµερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
II. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Σκοπός είναι η παροχή βασικών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισµό των
σηµαντικών ηµεροµηνιών για την εν λόγω προσφορά.
Α. Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την προσφορά
Β. Μέθοδος και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
III. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ
Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας, την
κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαµβανόµενες στο έγγραφο χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
τροποποιηθούν προκειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του οµίλου στον οποίο ανήκει η
εταιρεία ή στις εφαρµοζόµενες λογιστικές µεθόδους, τα επιλεγέντα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.
Α. Κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης
Β. Λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων
Γ. Παράγοντες κινδύνου
IV. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις πράξεις που συνήψε η εταιρεία µε εµπειρογνώµονες ή συµβούλους απασχολούµενους σε µη µόνιµη βάση.
V. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση, το σχέδιο
κατανοµής των κινητών αξιών και συναφή ζητήµατα.
Α. Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
Β.

Σχέδιο κατανοµής

Γ.

Αγορές

∆. Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους
Ε.

Μείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ. Έξοδα της έκδοσης
VI. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε άλλα
µέρη του ενηµερωτικού δελτίου.
Α. Συναλλαγµατικοί έλεγχοι
Β. Φορολογία
Γ. Μερίσµατα και οργανισµοί πληρωµής
∆. Γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων
Ε. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το περιληπτικό σηµείωµα παρέχει σε λίγες σελίδες τις σηµαντικές πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό δελτίο,
καλύπτοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
— ταυτότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συµβούλων και των ελεγκτών
— στατιστικά στοιχεία για την προσφορά και προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα
— βασικές πληροφορίες για επιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα· κεφαλαιοποίηση και βαθµός χρέωσης· λόγοι πραγµατοποίησης της προσφοράς και χρησιµοποίηση των πόρων· παράγοντες κινδύνου
— πληροφορίες για τον εκδότη
— ιστορικό και ανάπτυξη του εκδότη
— ανασκόπηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
— εξέταση των αποτελεσµάτων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και προοπτικές
— έρευνα και ανάπτυξη, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκµετάλλευσης, κ.λπ.
— τάσεις
— µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι
— κύριοι µέτοχοι και συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη
— χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— ενοποιηµένοι λογαριασµοί και άλλες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες
— σηµαντικές αλλαγές
— λεπτοµέρειες για την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγµάτευση
— σχέδιο κατανοµής
— αγορές
— µέτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους
— µείωση (µόνο για µετοχικές κινητές αξίες)
— έξοδα της έκδοσης
— Πρόσθετες πληροφορίες
— µετοχικό κεφάλαιο
— ιδρυτική πράξη και καταστατικό
— έγγραφα στη διάθεση του κοινού
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 30 Μαΐου 2001 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει
να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή των εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση (1).

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε τη γνώµη της στις 16 Νοεµβρίου 2001 (2) και η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 17 Ιανουαρίου 2002 (3). Στις 14 Μαρτίου 2002 το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση (4).

3. Η Επιτροπή, βασιζόµενη στις προαναφερόµενες γνώµες σχετικά µε την αρχική πρόταση, υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 9 Αυγούστου 2002 (5).

4. Στις 24 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της
Συνθήκης.

II. ΣΚΟΠΟΣ

Η δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή η εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά κατά
κανόνα συνεπάγονται την υποχρέωση κατάρτισης ενηµερωτικού δελτίου ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα
ενηµέρωση του κοινού. Ο κύριος στόχος της οδηγίας είναι να καθιερωθεί ένα πραγµατικό ευρωπαϊκό διαβατήριο για τους εκδότες µε το να δοθεί κοινοτική αξία στο ενηµερωτικό δελτίο που εγκρίνεται από τις
ελεγκτικές αρχές του κράτους καταγωγής του εκδότη, ώστε να διευκολυνθεί η άντληση κεφαλαίων για
όλους τους τύπους εταιριών. Προς το σκοπό αυτό, η οδηγία εναρµονίζει τους όρους κατάρτισης, έγκρισης
και διανοµής του ενηµερωτικού δελτίου.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση ακολουθεί εκ του σύνεγγυς την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Κατά συνέπεια περιλαµβάνει σειρά τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της αρχικής προτάσεως
της Επιτροπής, στο βαθµό που περιλαµβάνονται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Ορισµένες
έχουν ενσωµατωθεί όπως προτάθηκαν, συγκεκριµένα οι τροπολογίες 1, 3, 4, 8, 9, 19, 29, 30, 31, 41,
43, 44, 46, 64, 50, 53, 58, 59, 60, 61 και 62, ενώ άλλες έχουν ενσωµατωθεί κατ' ουσίαν αλλά µε
διαφορετική διατύπωση, συγκεκριµένα οι τροπολογίες 22, 26, 28 και 75, 40, 47, 48, 49 και 63. Ορισµένες
έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση εν µέρει µόνο, συγκεκριµένα οι 5 (µε διαφορετική διατύπωση), 10, 76,
20, 23, 32, 33, 34, 45, 52 και 73.

Ορισµένες τροπολογίες που δεν περιλαµβάνονται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής δεν έχουν
ενσωµατωθεί στην κοινή θέση για τους ίδιους λόγους, συγκεκριµένα οι τροπολογίες 2, 6, 11, 65 αναθ.
(κατά το µεγαλύτερο µέρος της), 17, 21, 27, 35, 36 και 37.

Οι υπόλοιπες τροπολογίες έχουν επίσης ενσωµατωθεί κατά µεγάλο βαθµό στην κοινή θέση, αλλά όχι µε τον
τρόπο που επελέγη στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, ενώ ελάχιστες τροπολογίες που περιλαµβάνονται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής δεν έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση. Ο βαθµός στον
οποίο έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση οι τροπολογίες αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτίθεται και
εξηγείται κατωτέρω.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

C
C
C
C
C

240 Ε της 28.8.2001, σ. 272.
344 της 6.12.2001, σ. 4.
80 της 3.4.2002, σ. 52.
47 Ε της 27.2.2003, σ. 524.
20 Ε της 28.1.2003, σ. 122.

C 125 E/47

C 125 E/48

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κοινή θέση περιέχει κάποιες ακόµη αλλαγές σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Οι
περισσότερες έχουν κυρίως νοµοτεχνικό χαρακτήρα και έγιναν προκειµένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου ή
να αποσαφηνισθεί το κείµενο, ενώ άλλες τροποποιούν την πρόταση της Επιτροπής κατά ουσιαστικότερο
τρόπο, λ.χ. η αλλαγή του ορισµού του κράτους µέλους καταγωγής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ

Το αιτιολογικό τροποποιήθηκε ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο διατακτικό της οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I — ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 — Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Πέραν των εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρµογής που περιλαµβάνονται στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής, η κοινή θέση εισάγει µερικές ακόµη εξαιρέσεις που εκτίθενται κατωτέρω:

Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση, το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) περιορίζεται στις µη
µετοχικές κινητές αξίες και συνεπώς έχει ενσωµατωθεί εν µέρει η τροπολογία 65 αναθ. του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ωστόσο, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η κατάσταση που επικρατεί σε ορισµένα κράτη µέλη,
όπου η κεντρική τράπεζα έχει συσταθεί ως µετοχική εταιρία, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της
κοινής θέσης διευκρινίζεται ότι η οδηγία δεν εφαρµόζεται στις µετοχές του κεφαλαίου των κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών.

Σε ορισµένα κράτη µέλη, ιδίως τη Φινλανδία, το δικαίωµα χρήσης διαµερίσµατος, άλλου ακινήτου ή τµήµατός
τους συνδέεται µε την κατοχή µεριδίου στεγαστικού συνεταιρισµού. Τα µερίδια αυτά δεν είναι ανταλλάξιµα,
λόγω των διαφορετικών δικαιωµάτων που ενσωµατώνουν, και συνεπώς δεν πρέπει να θεωρούνται ως «µετοχές»
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Για να είναι σαφές ότι δεν καλύπτονται, το άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο ζ) της κοινής θέσης, όπως και άλλες οδηγίες, προβλέπει ρητά την εξαίρεσή τους από το πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, οι µικρές προσφορές
κινητών αξιών, συνολικής αξίας κατώτερης των 2 500 000 ευρώ, δεν θεωρούνται ως δηµόσιες προσφορές
κινητών αξιών, µε αποτέλεσµα να περιλαµβάνονται µεν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, χωρίς όµως να
υπόκεινται σε υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου. Το Συµβούλιο φρονεί ότι θα ήταν σκοπιµότερο
να εξαιρεθούν τελείως οι προσφορές αυτές από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας [βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο η)] και να έχει κάθε κράτος µέλος το δικαίωµα να ορίζει σε εθνικό επίπεδο τη νοµοθεσία που θα
διέπει τις προσφορές αυτές, αλλά να δοθεί στους εκδότες αυτών των κινητών αξιών η δυνατότητα να
υπαχθούν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και να καταρτίσουν ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε την οδηγία,
εφόσον το επιθυµούν (βλ. άρθρο 1 παράγραφος 3 της κοινής θέσης). Εν πάση περιπτώσει, οι εκδότες που
προβαίνουν σε πολύ µικρές προσφορές, συνολικής αξίας κατώτερης των 100 000 ευρώ, η οποία υπολογίζεται
σε περίοδο 12 µηνών, εξακολουθούν να µην υποχρεούνται να καταρτίσουν ενηµερωτικό δελτίο [βλ. άρθρο 3
παράγραφος 2 στοιχείο ε) της κοινής θέσης].

Οι ενυπόθηκες οµολογίες τύπου «bostadsobligationer», που εκδίδονται µόνο στη Σουηδία, εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) της κοινής θέσης), λόγω της
ιδιαίτερης φύσης αυτής της παραδοσιακής κατηγορίας οµολογιών. Ωστόσο, η οδηγία προβλέπει ειδικούς
όρους που πρέπει να πληρούν οι συγκεκριµένες οµολογίες ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτή.
Όπως στην περίπτωση των εκδοτών που προβαίνουν σε µικρές προσφορές, ο εκδότης των εν λόγω οµολογιών
έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας καταρτίζοντας ενηµερωτικό δελτίο (βλ.
άρθρο 1 παράγραφος 3 της κοινής θέσης).
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Τέλος, το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) της κοινής θέσης εξαιρεί τις µικρές προσφορές οµολογιών που
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα, δεδοµένου ότι οι προσφορές αυτές, λόγω του εγχώριου χαρακτήρα τους,
ρυθµίζονται καλύτερα σε εθνικό επίπεδο. Οι οµολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο
ι) εξαιρούνται συνεπώς από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, αλλά οι εκδότες τους έχουν τη δυνατότητα να
υπαχθούν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, και να καταρτίσουν ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, εφόσον το επιθυµούν.

Το άρθρο 1 παράγραφος 3 της κοινής θέσης εκθέτει την προαναφερόµενη δυνατότητα υπαγωγής στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας. Το κείµενο βασίζεται στη διατύπωση της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής,
αλλά τροποποιήθηκε ώστε να περιληφθούν οι εκδότες που προβαίνουν σε µικρές προσφορές κινητών αξιών, οι
«bostadsobligationer» και οι µικρές προσφορές οµολογιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο ι). Η κοινή θέση επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανεπιφύλακτη
και αµετάκλητη εγγύηση κράτους µέλους ή περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους µέλους.

Προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αµφιβολία, στην αιτιολογική παράγραφο 11 διευκρινίζεται ότι οι
κινητές αξίες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας δεν επηρεάζονται από αυτήν. Η οδηγία δεν
επιβάλλει συνεπώς καµία υποχρέωση στους εκδότες εξαιρούµενων κινητών αξιών, λ.χ. µη µετοχικών κινητών
αξιών που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσον αφορά την κατάρτιση ενηµερωτικού
δελτίου.

Άρθρο 2 — Ορισµοί
Η κοινή θέση τροποποιεί ορισµένους ορισµούς σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Στον ορισµό των «κινητών αξιών», το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) διευκρινίζει ότι οι τίτλοι της
νοµισµαταγοράς διάρκειας µικρότερης των 12 µηνών δεν θεωρούνται ως «κινητές αξίες» κατά την έννοια
της παρούσας οδηγίας. Η κοινή θέση, ακολουθώντας σε µεγάλο βαθµό την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής, ενσωµατώνει εν µέρει την τροπολογία 13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι ορισµοί των «µετοχικών κινητών αξιών» και των «µη µετοχικών κινητών αξιών» δεν έχουν µεταβληθεί σε
σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση, αλλά στην αιτιολογική παράγραφο 12 της κοινής θέσης προστίθεται
µια διευκρίνιση σχετικά µε την ερµηνεία αυτών των όρων. Στην εν λόγω αιτιολογική παράγραφο αναφέρεται
µεταξύ άλλων ότι τα καταθετήρια και οι µετατρέψιµοι τίτλοι, π.χ. κινητές αξίες µετατρέψιµες κατ' επιλογή του
επενδυτή, εµπίπτουν στον ορισµό της παρούσας οδηγίας για τις µη µετοχικές κινητές αξίες.

Ο ορισµός των «ειδικών επενδυτών» στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) τροποποιήθηκε ώστε να ορίζονται
σαφέστερα οι νοµικές οντότητες που δεν είναι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Προκειµένου να επιτευχθεί
ισορροπία µεταξύ της ευελιξίας που προβλέπεται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η οποία
βασίσθηκε στην τροπολογία 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και της επιθυµίας ορισµένων κρατών µελών
να παρασχεθεί στα φυσικά πρόσωπα που διαµένουν στο έδαφός τους η πλήρης προστασία του επενδυτή
σύµφωνα µε την οδηγία, η κοινή θέση προσφέρει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να επιλέξουν κατά πόσον τα
φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται ως ειδικοί επενδυτές. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, έχει επεκταθεί, ώστε οι
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να αντιµετωπίζονται ακριβώς όπως τα φυσικά πρόσωπα, δεδοµένου ότι η
ανάγκη προστασίας του επενδυτή θεωρείται η ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Η τροπολογία 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ενσωµατωθεί συνεπώς εν µέρει στην κοινή θέση.

Ο ορισµός του «πιστωτικού ιδρύµατος» στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) έχει αποσαφηνισθεί µε
παραποµπή στην οδηγία 2000/12/ΕΚ.
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Ο ορισµός του «κράτους µέλους καταγωγής» τροποποιήθηκε σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής. Η κοινή θέση ακολουθεί την προσέγγιση της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής ρυθµίζοντας χωριστά τις µετοχικές κινητές αξίες και τις µη µετοχικές κινητές αξίες µικρής ονοµαστικής αξίας αφενός
και τις µη µετοχικές κινητές αξίες µεγάλης ονοµαστικής αξίας που προορίζονται για την επαγγελµατική αγορά
αφετέρου, αλλά προβλέπει διαφορετική ισορροπία µεταξύ των δύο κατηγοριών, βάσει των τροπολογιών 2 και
16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ισορροπία αυτή επιτρέπει στους εκδότες οµολογιών µεγαλύτερης
ονοµαστικής αξίας και ορισµένων παράγωγων µέσων να επιλέγουν ως κράτος µέλος καταγωγής είτε το κράτος
µέλος όπου έχουν την καταστατική τους έδρα είτε το κράτος µέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να
εισαχθούν προς διαπραγµάτευση ή όπου πραγµατοποιείται η δηµόσια προσφορά τους για πρώτη φορά. Το
κατώτατο όριο για τις οµολογίες µεγάλης ονοµαστικής αξίας ορίζεται σε 5 000 ευρώ ανά µονάδα. Για τους
κοινοτικούς εκδότες όλων των άλλων κινητών αξιών, ως κράτος µέλος καταγωγής ορίζεται το κράτος µέλος
όπου ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα. Η λύση αυτή εξισορροπεί την ανάγκη να διατηρηθεί η αρχή
του ελέγχου του κράτους µέλους καταγωγής προς την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισµένες
αρµόδιες αρχές ενδέχεται να έχουν αποκτήσει ιδιαίτερες γνώσεις και πείρα ως προς κάποιες πολύπλοκες
κινητές αξίες και ότι συνεπώς µπορεί να είναι οι πλέον ενδεδειγµένες για την έγκριση των σχετικών ενηµερωτικών δελτίων.

Κατά συνέπεια, µολονότι η τροπολογία 16, όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, η ισορροπία που έχει επιτευχθεί στην κοινή θέση πλησιάζει περισσότερο την
προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απ' ό,τι η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Η µεταχείριση των µη κοινοτικών εκδοτών είναι η προβλεπόµενη στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής,
µε την προσθήκη µιας διάταξης κατά την οποία ο εκδότης που δεν έχει επιλέξει κράτος µέλος καταγωγής,
επειδή η δηµόσια προσφορά των κινητών αξιών του ή η αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά πραγµατοποιήθηκε από άλλη νοµική οντότητα, µπορεί, σύµφωνα µε την οδηγία, να
επιλέξει εν συνεχεία διαφορετικό κράτος µέλος καταγωγής.

Ο ορισµός της «έγκρισης» στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ) έχει αποσαφηνισθεί.

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής διεγράφη, ώστε να µην ορίζεται
ούτε θετικά ούτε αρνητική η δηµόσια προσφορά κινητών αξιών. Τα είδη προσφορών που προβλέπονταν στη
διάταξη αυτή περιλαµβάνονται πλέον στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της κοινής θέσης (βλ. κατωτέρω).

Τα κριτήρια προσδιορισµού των ενδεχόµενων ειδικών επενδυτών ορίζονται στην παράγραφο 2, ενώ η διάταξη
σχετικά µε το µητρώο των ειδικών επενδυτών περιλαµβάνεται στην παράγραφο 3, αναδιατυπωµένη ώστε να
λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι καλύπτονται επίσης οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (βλ. ανωτέρω).

Το άρθρο 2 παράγραφος 4 της κοινής θέσης τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινισθεί ότι ο ορισµός των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µπορεί να προσαρµοσθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις και ότι κατά την
προσαρµογή αυτή πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η νοµοθεσία και οι συστάσεις της ΕΕ.

Άρθρο 3 — Υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου
Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αναδιατυπώθηκε ώστε να ορίζεται σαφέστερα η υποχρέωση των κρατών µελών.

Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αναφέρει τα είδη προσφορών που προβλέπονταν στο διαγραφέν άρθρο 2
παράγραφος 2 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής (βλ. ανωτέρω). Κατά τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω προσφορές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, αλλά δεν υπόκεινται στην
υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου. Το όριο του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) µειώθηκε
από 2 500 000 σε 100 000 ευρώ, σε σύγκριση µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 της τροποποιηµένης πρότασης
της Επιτροπής, δεδοµένου ότι οι µικρές προσφορές εξαιρούνται πλέον από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
(βλ. ανωτέρω), αλλά µε δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής τους. Ωστόσο, οι πολύ µικρές προσφορές, όταν
επιλέγουν να υπαχθούν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, θα εξακολουθούν να µην υπόκεινται στην υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου, δεδοµένου ότι οι προσφορές αυτές εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου σε κοινοτικό επίπεδο. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 παράγραφος 2 αναδιατυπώθηκε ώστε να είναι σαφές ότι, όταν η τοποθέτηση κινητών αξιών πραγµατοποιείται µέσω
χρηµατοοικονοµικών µεσολαβητών, σηµασία έχει η τελική τοποθέτηση.
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Άρθρο 4 — Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου
Εκτός από την παράγραφο 2 στοιχείο η), το άρθρο 4 κατ' ουσίαν ακολουθεί την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής, µε ήσσονες µόνο τροποποιήσεις. Στις παραγράφους 1 στοιχείο β) και γ) και 2 στοιχεία γ) και δ)
διευκρινίζεται ότι, όταν η αρµόδια αρχή εκτιµά κατά πόσον οι πληροφορίες του εγγράφου που καθίσταται
διαθέσιµο είναι ισοδύναµες µε εκείνες του ενηµερωτικού δελτίου, πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 στοιχεία δ) και ε) και
2 στοιχείο 2), το Συµβούλιο κρίνει ότι αρκεί να καθίσταται διαθέσιµο το έγγραφο που περιέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), αντί να δηµοσιεύεται, όπως
προτείνεται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και οι υπάλληλοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε)
ενδέχεται να µην είναι πάντοτε σε θέση να έχουν επαρκή γνώση της εταιρίας στην οποία εργάζονται ώστε να
δικαιολογείται η εξαίρεση από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου σε όλες τις περιπτώσεις.
Προκειµένου λοιπόν να προστατευθεί η θέση τους, η κοινή θέση ορίζει ότι η εφαρµογή της παραγράφου 1
στοιχείο ε) περιορίζεται στις περιπτώσεις που ο εργοδότης έχει κινητές αξίες ήδη εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και συνεπώς υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης για τις αξίες αυτές. Η
απαίτηση ενηµέρωσης της παραγράφου 2 στοιχείο στ) ευθυγραµµίσθηκε µε την απαίτηση της παραγράφου 1
στοιχείο ε) και πρέπει πλέον να καθίσταται διαθέσιµο και στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2
στοιχείο στ) έγγραφο µε κάποιες βασικές πληροφορίες.

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο η) της κοινής θέσης εισάγει µια εξαίρεση που δεν προβλεπόταν στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, προβλέποντας συγκεκριµένα ότι οι κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί
ήδη προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά δεν υπόκεινται στην υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού
δελτίου όταν ζητείται η εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση σε άλλη οργανωµένη αγορά της Κοινότητας. Η
δυνατότητα αυτή προσφέρει επιπλέον ευελιξία στους συµµετέχοντες στις αγορές και θα µπορούσε να διευκολύνει την άντληση κεφαλαίων σε µια νέα αγορά. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η επαρκής ενηµέρωση των
επενδυτών, προβλέπονται στο στοιχείο η) διάφοροι όροι που πρέπει να πληρούνται για να είναι δυνατόν να
εφαρµοσθεί η εξαίρεση αυτή.

Το πεδίο εφαρµογής των ληπτέων εκτελεστικών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 περιορίσθηκε
στις διατάξεις για τις οποίες το Συµβούλιο κρίνει αναγκαία τη λήψη τους, ιδίως εκείνες που αφορούν την
έννοια της ισοδυναµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II — ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 5 — Το ενηµερωτικό δελτίο
Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της κοινής θέσης ορίζει ότι το περιληπτικό σηµείωµα πρέπει να περιλαµβάνει τα
κύρια χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που συνδέονται µε τον εκδότη εν συντοµία και σε µη τεχνική
γλώσσα. Μολονότι η απαίτηση που προβλεπόταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και στην
τροπολογία 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλ. να µην υπερβαίνει το περιληπτικό σηµείωµα τις
2 500 λέξεις, θεωρήθηκε χρήσιµη ως ένδειξη του µήκους του σηµειώµατος αυτού, το Συµβούλιο έκρινε
ότι θα ήταν πολύ περιοριστική ως αυστηρή απαίτηση. Θα είχε, λ.χ., διαφορετική εµβέλεια στις διάφορες
κοινοτικές γλώσσες ανάλογα µε τη δοµής της καθεµιάς. Στην αιτιολογική παράγραφο 19 αναφέρεται πάντως
ότι το περιληπτικό σηµείωµα δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τις 2 500 λέξεις. Κατά τον τρόπο αυτό η
τροπολογία 24 ενσωµατώθηκε εν µέρει στην κοινή θέση.

Ορίσθηκε ότι το περιληπτικό σηµείωµα πρέπει να καταρτίζεται στη γλώσσα στην οποία είχε καταρτισθεί αρχικά
το ενηµερωτικό δελτίο. Στο άρθρο 19 προβλέπεται η δυνατότητα του κράτους µέλους καταγωγής να απαιτεί
µετάφραση του περιληπτικού σηµειώµατος. Προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αµφιβολία ως προς το
κατά πόσον ο εκδότης υποχρεούται οπωσδήποτε να παρέχει στον επενδυτή ενηµερωτικό δελτίο στην εθνική
γλώσσα σε ορισµένες περιπτώσεις, στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της κοινής θέσης αναφέρεται ότι το
περιληπτικό σηµείωµα πρέπει να περιέχει προειδοποίηση ότι άγεται ενώπιον δικαστηρίου αξίωση σχετική µε τις
πληροφορίες που περιέχονται στο ενηµερωτικό σηµείωµα, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής
νοµοθεσίας των κρατών µελών, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης του ενηµερωτικού δελτίου πριν
από την έναρξη της νοµικής διαδικασίας. Η προειδοποίηση του ενηµερωτικού δελτίου πρέπει επίσης να
καλύπτει τον κανόνα περί αστικής ευθύνης που θεσπίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Τέλος διευκρινίσθηκε
ότι η εξαίρεση των µη µετοχικών κινητών αξιών µεγάλης ονοµαστικής αξίας που προβλέπεται στο τελευταίο
εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 2 υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 4.
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Το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) αναφέρει ρητά τους «τίτλους επιλογής (warrants) οποιασδήποτε
µορφής». Ο στόχος είναι να καλύπτονται όλοι οι τίτλοι επιλογής, περιλαµβανοµένων των µετοχικών, και να
είναι σαφές ότι θα πρέπει να δηµοσιεύεται βασικό ενηµερωτικό δελτίο για τις εν λόγω κινητές αξίες.
Η παράγραφος 4 αποσκοπεί περαιτέρω στην ενίσχυση της προστασίας του επενδυτή, προβλέποντας ότι οι
τελικοί όροι της προσφοράς πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να παρέχονται στους επενδυτές και να υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή πριν από την έναρξη της προσφοράς και υπενθυµίζοντας ότι εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Άρθρο 6 — Ευθύνη για το ενηµερωτικό δελτίο
Η διατύπωση του άρθρου 6 αποσαφηνίσθηκε ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο εκδότης µπορεί να είναι
νοµικό πρόσωπο. Με την προσθήκη της λέξης «τουλάχιστον» επιδιώκεται να διευκρινισθεί ότι τα κράτη µέλη
είναι ελεύθερα σε εθνικό επίπεδο να επεκτείνουν την ευθύνη σε άλλα πρόσωπα, λ.χ. ελεγκτές ή συµβούλους.
Άρθρο 7 — Ελάχιστες πληροφορίες
Το άρθρο 7 δεν έχει µεταβληθεί ιδιαίτερα σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Το άρθρο
7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ευθυγραµµίσθηκε προς το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 7
παράγραφος 2 στοιχείο στ) προστέθηκε ότι, εν ανάγκη, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο δηµόσιος χαρακτήρας
του εκδότη κατά την επεξεργασία διαφόρων προτύπων ενηµερωτικών δελτίων. Όπως στην τροποποιηµένη
πρόταση της Επιτροπής, έχει ενσωµατωθεί η τροπολογία 29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευρυµένη ώστε
να καλύπτει και τις µη χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.
Τα ενδεικτικά παραρτήµατα δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
Άρθρο 8 — Παράλειψη πληροφοριών
Το άρθρο 8 δεν έχει µεταβληθεί ιδιαίτερα σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Προς
αποφυγή αµφιβολιών, στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 1 χρησιµοποιούνται πλέον επίσης οι
όροι «η τελική τιµής προσφοράς και ο αριθµός», όπως στο πρώτο εδάφιο. Το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο
γ) της κοινής θέσης παρέχει επιπλέον κάποια περιορισµένη ευελιξία στην αρµόδια αρχή, ώστε να µπορεί να
επιτρέπει την παράλειψη ορισµένων πληροφοριών ήσσονος σηµασίας από το ενηµερωτικό δελτίο. Η κοινή θέση
ενσωµατώνει συνεπώς την τροπολογία 25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε ελαφρώς διαφορετική διατύπωση. Το πεδίο εφαρµογής των εκτελεστικών µέτρων της Επιτροπής έχει περιορισθεί στην παράγραφο 2 στις
περιπτώσεις στις οποίες το Συµβούλιο κρίνει αναγκαία τη λήψη σχετικών µέτρων.
Άρθρο 9 — ∆ιάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου, του βασικού ενηµερωτικού δελτίου και του
εγγράφου αναφοράς
Το άρθρο 9 δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, µε εξαίρεση την
ακριβέστερη διατύπωση του άρθρου 9 παράγραφος 3 και τον αυστηρότερο περιορισµό της διάρκειας ισχύος
του ενηµερωτικού δελτίου για τις µη µετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από
πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 10 — Πληροφορίες
Το άρθρο της κοινής θέσης αναδιατυπώθηκε σε σχέση µε το άρθρο 10 της τροποποιηµένης πρότασης της
Επιτροπής. Προκειµένου να µειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των εκδοτών και να µειωθεί το κόστος, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση των εκδοτών περιορίζεται στην παροχή εγγράφου ή καταλόγου το οποίο περιέχει
ή παραπέµπει σε όλες τις πληροφορίες τις οποίες δηµοσίευσαν ή κατέστησαν διαθέσιµες στο κοινό κατά τους
τελευταίους δώδεκα µήνες σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις
τους δυνάµει των κοινοτικών και εθνικών δικαίων και κανόνων για τη ρύθµιση των κινητών αξιών. ∆εν
επιβάλλονται νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης, δεδοµένου ότι η γνωστοποίηση δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας θα πρέπει να είναι επαρκής. Η υποχρέωση αυτή, που δεν συνεπάγεται ιδιαίτερη επιβάρυνση, εφαρµόζεται σε όλους τους εκδότες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους, µε µοναδική εξαίρεση τη θεσπιζόµενη στο
άρθρο 10 παράγραφος 3 όσον αφορά τους εκδότες µη µετοχικών κινητών αξιών πολύ µεγάλης ονοµαστικής
αξίας, η οποία προβλεπόταν επίσης στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ρητά ότι τα εκτελεστικά µέτρα που θα πρέπει να λάβει η Επιτροπή θα αφορούν µόνο τη µέθοδο
δηµοσίευσης και δεν θα περιλαµβάνουν νέες απαιτήσεις γνωστοποίησης.
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Ο τίτλος του άρθρου τροποποιήθηκε ώστε να απηχεί την έµφαση στις πληροφορίες.
Άρθρο 11 — Ενσωµάτωση πληροφοριών µέσω παραποµπής
Το άρθρο 11 δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
Άρθρο 12 — Ενηµερωτικό δελτίο αποτελούµενο από χωριστά έγγραφα
Το άρθρο 12 δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, εκτός από τη
διευκρίνιση στην παράγραφο 2 ότι το σηµείωµα εκδιδόµενου τίτλου περιέχει πληροφορίες που θα έπρεπε
κανονικά να περιλαµβάνονται στο έγγραφο αναφοράς, εφόσον έχει σηµειωθεί σηµαντική αλλαγή ή πρόσφατη
εξέλιξη από την έγκριση της τελευταίας επικαιροποίησης του εν λόγω εγγράφου ή οιουδήποτε συµπληρώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 16, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τις εκτιµήσεις των επενδυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III — ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 13 — Έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου
Η κοινή θέση διατηρεί την προθεσµία των 15 εργάσιµων ηµερών, η οποία δύναται να παραταθεί σε 30, για
την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου, όπως προβλέπεται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. ∆εν
αναφέρει, όµως, τι θα συµβεί εάν οι αρµόδιες αρχές δεν τηρήσουν την προθεσµία, πράγµα που σηµαίνει ότι οι
συνέπειες πρέπει να ρυθµισθούν από το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, η έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου θεωρήθηκε πολύ σηµαντική ώστε να επιτρέπεται η έγκριση ελλείψει αντιρρήσεων και για το λόγο αυτό η
παράγραφος 2 ορίζει ότι η αδυναµία των αρµόδιων αρχών να αντιδράσουν δεν θεωρείται έγκριση της αίτησης.
Ως εκ τούτου, η παράγραφος 5 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής διεγράφη και η τροπολογία 38
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συµπεριελήφθη. Ο καθορισµός του κράτους µέλους υποδοχής, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ), επίσης θεωρήθηκε τόσο σηµαντική διάταξη ώστε να µην
επιτρέπει παρέκκλιση και η παράγραφος 2 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, σύµφωνα µε την
οποία ο εκδότης δύναται να επιλέξει άλλο κράτος µέλος καταγωγής, σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή δεν
λάβει απόφαση εντός της ταχθείσας προθεσµίας, τροποποιήθηκε ανάλογα.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 διεγράφη ως περιττό λόγω του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου. Η παράγραφος 7 τροποποιήθηκε ώστε να καθίσταται σαφές ότι οι προθεσµίες του άρθρου 13
µπορούν να προσαρµοσθούν και όχι µόνο να µειωθούν. Ως εκ τούτου, το κύριο µέρος της τροπολογίας
39 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση.
Άρθρο 14 — ∆ηµοσίευση του ενηµερωτικού δελτίου
Το άρθρο 14 τροποποιήθηκε για να εξασφαλίζεται η προστασία του επενδυτή:
— Εισήχθη προθεσµία στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτές
διαθέτουν αρκετό χρόνο για να αξιολογήσουν το ενηµερωτικό δελτίο πριν από τη λήξη της προσφοράς σε
περίπτωση αρχικής δηµόσιας προσφοράς µιας κατηγορίας µετοχών που δεν έχουν ακόµη εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Σε συνδυασµό µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, αυτό
σηµαίνει ότι η τροπολογία 42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιελήφθη στην κοινή θέση, αν και µε
ελαφρώς διαφορετική διατύπωση.
— Η παράγραφος 2 παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να απαιτούν η δηµοσίευση να γίνεται πάντοτε σε
ηλεκτρονική µορφή.
— Σύµφωνα µε την παράγραφο 3, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να δηµοσιεύεται ανακοίνωση, η
οποία δηλώνει µε ποια µορφή κατέστη διαθέσιµο το ενηµερωτικό δελτίο και πού µπορεί να το προµηθευθεί το κοινό.
— Σύµφωνα µε την παράγραφο 5, όταν το ενηµερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα έγγραφα, κάθε
έγγραφο δηλώνει πού είναι δυνατόν να προµηθευθεί το κοινό τα άλλα συστατικά έγγραφα του πλήρους
ενηµερωτικού δελτίου.
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Επιπλέον, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η πρακτική ορισµένων κρατών µελών, δόθηκε στα κράτη µέλη η
δυνατότητα να απαιτούν τη δηµοσίευση των ενηµερωτικών δελτίων στην ιστοθέση της αρµόδιας αρχής, αλλά
µόνον εφόσον η εν λόγω αρχή αποφάσισε να προσφέρει αυτή την υπηρεσία.
Η αιτιολογική σκέψη 30 ορίζει ότι το ενηµερωτικό δελτίο θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή και
να τίθεται στη διάθεση του κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
των κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΕΕ για τη
προστασία των δεδοµένων.
Άρθρο 15 — ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις
Το άρθρο 15 κατέστη σαφέστερο από ό,τι στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής ο εκδότης ή ο προσφέρων θα έπρεπε να γνωστοποιεί στο κοινό σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε µια προσφορά που απευθύνεται µόνο σε ειδικούς
επενδυτές, πράγµα που θα του δηµιουργούσε περιττή υποχρέωση. Για να αποφευχθεί αυτό, η κοινή θέση
διευκρινίζει ότι οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρµόζονται µόνο όπου υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης
ενηµερωτικού δελτίου. Στόχος της νέας διατύπωσης της παραγράφου 5 είναι να εξασφαλίζεται ότι οι ειδικοί
επενδυτές ή επενδυτές ιδιαίτερων κατηγοριών στους οποίους απευθύνεται η προσφορά λαµβάνουν όλες τις
σηµαντικές πληροφορίες. Η κοινή θέση δεν διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γνωστοποιούνται οι
πληροφορίες αυτές και, ως εκ τούτου, το µέρος της τροπολογίας 45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
αφορά το θέµα αυτό δεν περιελήφθη. Στις περιπτώσεις όπου πρέπει να δηµοσιευθεί ενηµερωτικό δελτίο, οι
σηµαντικές πληροφορίες περιέχονται σε αυτό ή σε συµπλήρωµά του, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη
δηµοσίευση ενηµερωτικών δελτίων.
Η διατύπωση της παραγράφου 3 τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η εν λόγω διάταξη
µπορεί να ισχύει και πριν από τη δηµοσίευση του ενηµερωτικού δελτίου.
Η διατύπωση της παραγράφου 7 τροποποιήθηκε ελαφρώς σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής, για να καταστεί σαφές ότι τα εκτελεστικά µέτρα δεν περιορίζονται στην περίοδο πριν από τη
δηµοσίευση του ενηµερωτικού δελτίου.
Άρθρο 16 — Συµπληρώµατα του ενηµερωτικού δελτίου
Το άρθρο 16 τροποποιήθηκε σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής για να ενισχυθεί η
προστασία του επενδυτή. Αναφέρεται πλέον ρητά ότι, όπου απαιτείται συµπλήρωµα, το περιληπτικό σηµείωµα
πρέπει επίσης να συµπληρώνεται, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν
από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος έχουν το δικαίωµα να αποσύρουν την αποδοχή τους τουλάχιστον
δύο εργάσιµες ηµέρες µετά τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV — ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Άρθρο 17 — Κοινοτικό πεδίο εφαρµογής της έγκρισης ενηµερωτικού δελτίου
Το άρθρο 17 παραµένει όπως ήταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
Άρθρο 18 — Κοινοποίηση
Η διατύπωση του άρθρου 18 τροποποιήθηκε ελαφρώς σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο εκδότης δεν είναι υποχρεωτικά υπεύθυνος σε όλες τις
περιπτώσεις για την κατάρτιση του ενηµερωτικού δελτίου και για να διευκρινισθεί ότι το κράτος µέλος
υποδοχής έχει δικαίωµα να λάβει αντίγραφο του ενηµερωτικού δελτίου από το κράτος µέλος καταγωγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V — ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 19 — Χρήση γλωσσών
Όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς, η κοινή θέση ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την τροποποιηµένη πρόταση
της Επιτροπής. Ωστόσο, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής
είναι πάντοτε σε θέση να κατανοεί το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να εγκρίνει, η κοινή
θέση εισάγει µια διάταξη που ορίζει ότι, ακόµη και σε περιπτώσεις όπου δεν πραγµατοποιείται δηµόσια
προσφορά ούτε επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο κράτος µέλος καταγωγής, το ενηµερωτικό
δελτίο πρέπει να καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από την αρχή του κράτους µέλους καταγωγής είτε σε
γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στον διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα, κατ' επιλογή του εκδότη.
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Ως εκ τούτου, ενώ η παράγραφος 1 είναι όµοια µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και περιλαµβάνει τµήµα της τροπολογίας 51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η υπόλοιπη τροπολογία 51 περιλαµβάνεται
µόνο εν µέρει.

Προκειµένου να περιορισθεί το πεδίο των εξαιρέσεων του γλωσσικού καθεστώτος, η παράγραφος 4 της κοινής
θέσης, σε αντίθεση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, περιορίζεται στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά µη µετοχικών κινητών αξιών µε την ονοµαστική αξία που αναφέρεται στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, ήτοι τουλάχιστον 50 000 ευρώ. Στο πνεύµα της παραγράφου 3, η
παράγραφος 4 της κοινής θέσης προσθέτει µια δυνατότητα για τα κράτη µέλη καταγωγής και υποδοχής να
αποφασίσουν αν η εθνική τους νοµοθεσία θα απαιτεί την κατάρτιση περιληπτικού σηµειώµατος στην ή τις
επίσηµες γλώσσες τους.

Άρθρο 20 — Εκδότες οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες
Το άρθρο 20 της κοινής θέσης ακολουθεί κυρίως την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Η διατύπωση
του στοιχείου β) της παραγράφου 1 έχει καταστεί αυστηρότερη και ορίζει ότι οι απαιτήσεις πληροφόρησης
που αναφέρονται στο στοιχείο β) είναι ισοδύναµες και όχι απλώς «σε µεγάλο βαθµό ισοδύναµες». Η τροπολογία 54 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση. Η διατύπωση της παραγράφου
3 ευθυγραµµίσθηκε µε εκείνη άλλων διατάξεων της οδηγίας και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει
εκτελεστικά µέτρα. Ενσωµατώνει την τροπολογία 55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά µε διαφορετική
διατύπωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI — ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 21 — Εξουσίες
Σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση δίνει έµφαση στη συγκέντρωση
αρµοδιοτήτων στην κεντρική αρµόδια διοικητική αρχή.

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο ορισµός άλλων διοικητικών αρχών για την εφαρµογή του κεφαλαίου III
πρέπει να απαιτείται από το εθνικό δίκαιο και όχι µε απλή διοικητική απόφαση. Η δυνατότητα ανάθεσης
καθηκόντων σε άλλες οντότητες εκ µέρους της αρµόδιας αρχής έχει αφαιρεθεί σε µεγάλο βαθµό, ούτως ώστε
η αρµόδια αρχή να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και έγκριση των ενηµερωτικών δελτίων. Προκειµένου να
υπάρξει µια µεταβατική περίοδος για τα κράτη µέλη που επιτρέπουν προς το παρόν την ανάθεση καθηκόντων,
η δυνατότητα αυτή θα υφίσταται επί πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, περίοδο κατά την οποία
τα καθήκοντα θα ανατίθενται µόνο σύµφωνα µε τους όρους της παραγράφου 2. Προβλέπεται µια εξαίρεση για
την ανάθεση της δηµοσίευσης των ενηµερωτικών δελτίων στο ∆ιαδίκτυο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14,
δεδοµένου ότι πρόκειται για αµιγώς τεχνικό καθήκον, το οποίο θα ήταν αδύνατο να αναλάβουν µικρότερες
αρµόδιες αρχές για πρακτικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, και κατά τη µεταβατική περίοδο, την τελική
ευθύνη για την εποπτεία και έγκριση των ενηµερωτικών δελτίων φέρει η ορισµένη αρµόδια αρχή.

Ορίζεται επίσης ότι η ενηµέρωση της Επιτροπής και των λοιπών κρατών µελών σχετικά µε την όποια ανάθεση
καθηκόντων θα πρέπει να περιλαµβάνει τους συγκεκριµένους όρους που διέπουν την ανάθεση. Οι όροι της
παραγράφου 2 για την ανάθεση κατά τη µεταβατική περίοδο αντιστοιχούν σε εκείνους της τροποποιηµένης
πρότασης της Επιτροπής, οι οποίοι ενσωµάτωσαν το κύριο µέρος των τροπολογιών 7 και 56 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Εντούτοις, στο βαθµό που οι τροπολογίες αυτές αποσκοπούσαν στην ανάθεση καθηκόντων σε
µόνιµη βάση, δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση.

Λόγω της οµοσπονδιακής δοµής της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, της παραχωρήθηκε µεταβατική περίοδος πριν από τον ορισµό της µίας κεντρικής αρµόδιας αρχής, (βλ. άρθρο 30 παράγραφος 3).

Επιπλέον, η διατύπωση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 τροποποιήθηκε ώστε να καταστεί το κείµενο
ακριβέστερο και η απαίτηση ενηµέρωσης της Επιτροπής για τον κατάλογο των διοικητικών αρχών διεγράφη ως
περιττή.
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Η διατύπωση της παραγράφου 3 τροποποιήθηκε ώστε να καθορισθούν σαφέστερα οι προθεσµίες στα στοιχεία
δ), ε) και ζ), το οποίο αναφέρει πλέον «διαδοχικές εργάσιµες ηµέρες», και η διατύπωση του τελευταίου
εδαφίου λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα δικαιώµατα που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή µπορούν
να ενισχυθούν µε διάφορους τρόπους, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.

Η παράγραφος 4 καθιστά σαφές ότι η αρµόδια αρχή έχει επίσης το δικαίωµα να πραγµατοποιεί επί τόπου
επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, το οποίο µπορεί να προβλέπει ότι οι επιθεωρήσεις αυτές
διενεργούνται µόνο µε δικαστική απόφαση ή/και σε συνεργασία µε άλλες αρχές. Συνεπώς, η τροπολογία
57 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν περιελήφθη στην κοινή θέση.

Σε µια αιτιολογική σκέψη υπενθυµίζεται ότι κατά τις µελλοντικές τροποποιήσεις της οδηγίας πρέπει να
εξεταστεί ποιοι µηχανισµοί έγκρισης πρέπει να θεσπιστούν προκειµένου να ενισχυθεί περισσότερο η ενιαία
εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα ενηµερωτικά δελτία, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής σύστασης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κινητών Αξιών.

Άρθρο 22 — Επαγγελµατικό απόρρητο και συνεργασία µεταξύ αρχών και Άρθρο 23 — Προληπτικά
µέτρα
Τα εν λόγω άρθρα παραµένουν όπως ήταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII — ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 24 — ∆ιαδικασία επιτροπής και Άρθρο 26 — Ένδικα µέσα
Τα εν λόγω άρθρα παραµένουν όπως ήταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 25 — Κυρώσεις
Η ουσία του άρθρου 25 δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, αλλά η
διατύπωσή του έχει καταστεί ακριβέστερη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII — ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27 — Τροποποιήσεις, Άρθρο 28 — Κατάργηση, Άρθρο 29 — Μεταφορά στο εσωτερικό
δίκαιο, Άρθρο 32 — Έναρξη ισχύος και άρθρο 33 — Αποδέκτες
Τα εν λόγω άρθρα παραµένουν όπως ήταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 30 — Μεταβατικές διατάξεις
Σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση προσθέτει δύο µεταβατικές διατάξεις,
τις οποίες το Συµβούλιο θεωρεί αναγκαίες.

Η πρώτη µεταβατική διάταξη ορίζεται στην παράγραφο 2 και επιτρέπει στα κράτη µέλη που έκαναν χρήση της
εξαίρεσης του άρθρου 5 στοιχείο α) της οδηγίας 89/298/ΕΟΚ στο εθνικό τους δίκαιο να συνεχίσουν την
εξαίρεση επί πέντε έτη. Αυτό θα απαλλάξει ορισµένες οµολογίες από την υποχρέωση δηµοσίευσης ενηµερωτικού δελτίου κατά τη µεταβατική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη
από πιστωτικά ή άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ισοδύναµα µε πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία δηµοσιεύουν
τακτικά τους ετήσιους λογαριασµούς τους και τα οποία, εντός της Κοινότητας, συνιστώνται ή διέπονται από
ειδικό νόµο ή σύµφωνα µε ειδικό νόµο ή υπόκεινται σε δηµόσια εποπτεία µε στόχο την προστασία των
αποταµιεύσεων.

Η δεύτερη µεταβατική διάταξη αφορά την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, σύµφωνα µε το άρθρο
21 παράγραφος 1 ανωτέρω.
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Άρθρο 31 — Αναθεώρηση
Προκειµένου να διασφαλισθεί η αναθεώρηση της οδηγίας, η κοινή θέση εισάγει υποχρέωση της Επιτροπής να
αξιολογήσει την εφαρµογή της οδηγίας και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, συνοδευόµενη, ενδεχοµένως, από προτάσεις για την αναθεώρησή της. Η αιτιολογική σκέψη 44 ορίζει
ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να εστιάζεται ιδίως στη διαδικασία έγκρισης ενηµερωτικών δελτίων από τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών και, γενικότερα, στην εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής και στο
ζήτηµα εάν ανακύπτουν ή µη προβλήµατα για την προστασία των επενδυτών και την αποτελεσµατικότητα της
αγοράς από την εφαρµογή αυτή. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει επίσης τη λειτουργία του άρθρου 10.
Πέραν των προαναφερόµενων αλλαγών, έγιναν ορισµένες ελάσσονες τροποποιήσεις της σύνταξης, αµιγώς
τεχνικού χαρακτήρα, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της διατύπωσης.
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι όλες οι τροποποιήσεις που έγιναν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής
ευθυγραµµίζονται πλήρως µε τους στόχους της οδηγίας, δηλαδή τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της αποτελεσµατικότητας της αγοράς, σύµφωνα µε τα υψηλού επιπέδου κανονιστικά πρότυπα που
έχουν εγκριθεί από τα αρµόδια διεθνή φόρα. Η κοινή θέση ενσωµατώνει τις περισσότερες τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όλω ή εν µέρει. Το Συµβούλιο κρίνει ότι η οδηγία θα διευκολύνει την ευρύτερη
δυνατή πρόσβαση στο επενδυτικό κεφάλαιο σε όλη την Κοινότητα, µεταξύ άλλων για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διασφαλίζοντας συγχρόνως την κατάλληλη προστασία των επενδυτών.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ αριθ. 26/2003
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 17 Μαρτίου 2003
για την έκδοση της απόφασης αριθ. . . ./2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της . . ., σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήµη και την
τεχνολογία
(2003/C 125 E/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ρησης πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση των πολιτικών επιστήµης και τεχνολογίας στην Κοινότητα καθώς και την αξιολόγηση των ικανοτήτων Ε & Α και καινοτοµίας των περιφερειών για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 285,

(5)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό 322/97 (ΕΚ) του Συµβουλίου της
17ης Φεβρουαρίου 1997 για τις κοινοτικές στατιστικές (5), οι
στατιστικές αυτές διέπονται από τις αρχές της αµεροληψίας,
της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της σχέσης κόστους/
αποτελεσµατικότητας, του στατιστικού απορρήτου και της
διαφάνειας.

(6)

Προκειµένου να εξασφαλιστούν η χρησιµότητα και η συγκρισιµότητα των δεδοµένων και να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις των εργασιών, η Κοινότητα θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη τις εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία
µε ή από τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς σχετικά
µε τις στατιστικές στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας και µάλιστα όσον αφορά λεπτοµέρειες των δεδοµένων
που θα παρέχονται από τα κράτη µέλη.

(7)

Η κοινοτική πολιτική για την επιστήµη, την τεχνολογία και την
καινοτοµία προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ενίσχυση των
επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε σκοπό την αύξηση της ικανότητας καινοτοµίας
και της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές και περιφερειακό
επίπεδο, στην αξιοποίηση των οφελών από την κοινωνία των
πληροφοριών και στην προώθηση της µεταφοράς της τεχνολογίας, στη βελτίωση των δραστηριοτήτων στο χώρο των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και στην ανάπτυξη της
κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και στην προώθηση της ισότητας µεταξύ αντρών και γυναικών στην επιστήµη.

(8)

Οι αρχές της σχέσης κόστους/αποτελεσµατικότητας και της
καταλληλότητας θα πρέπει να εφαρµόζονται για τις διαδικασίες συλλογής των δεδοµένων σχετικά µε τη βιοµηχανία και
τις διοικήσεις, λαµβάνοντας υπόψη την απαραίτητη ποιότητα
των δεδοµένων και την επιβάρυνση των ερωτώµενων.

(9)

Είναι ουσιώδες να συντονιστούν οι εξελίξεις των επίσηµων
στατιστικών για την επιστήµη και την τεχνολογία, ώστε να
καλύπτουν επίσης τις βασικές ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των διεθνών οργανισµών, των
οικονοµικών φορέων, των επαγγελµατικών ενώσεων και του
ευρέος κοινού.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Υπάρχει ανάγκη για συγκρίσιµες στατιστικές σχετικά µε την
έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνολογική καινοτοµία και την
επιστήµη και την τεχνολογία εν γένει µε σκοπό την υποστήριξη
των κοινοτικών πολιτικών.

(2)

Η απόφαση 94/78/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου της
24ης Ιανουαρίου 1994 για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος για την ανάπτυξη των κοινοτικών στατιστικών σχετικά
µε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία (3), τόνιζε
τους στόχους της δηµιουργίας ενός κοινοτικού πλαισίου αναφοράς για στατιστικές και της καθιέρωσης ενός εναρµονισµένου κοινοτικού συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης στον
τοµέα αυτό.

(3)

Στην τελική έκθεση για την περίοδο που καλύπτει το πρόγραµµα 1994 έως 1997 υπογραµµίζεται ότι θα πρέπει να
συνεχιστούν οι εργασίες, να τίθενται τα δεδοµένα στη διάθεση
των ενδιαφεροµένων πιο γρήγορα, να επεκταθεί η περιφερειακή
κάλυψη και να αυξηθεί η συγκρισιµότητα των δεδοµένων.

(4)

(1)

Σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/126/ΕΚ της
22ας ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε το κοινοτικό στατιστικό
πρόγραµµα 1998-2002 (4), το σύστηµα στατιστικής πληροφό-

ΕΕ C 332 Ε της 27.2.2001, σ. 238.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2002 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 17ης Μαρτίου 2003 και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . . (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ L 38 της 9.2.1994, σ. 30.
(4) ΕΕ L 42 της 16.6.1999, σ. 1.

(5) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
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(10) Προκειµένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις εργασιών, θα

πρέπει να ληφθούν υπόψη η απόφαση του Συµβουλίου
1999/173/ΕΚ της 25ης Ιανουαρίου 1999 για τη θέσπιση
ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης για τη βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναµικού και της κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων (1998
έως 2002) (1) και η απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου
2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006) (2).
(11) Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2001 µε θέµα

«Επιστήµη και Κοινωνία» και «Γυναίκες και Επιστήµη» (3), όπου
το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της
Οµάδας του Ελσίνκι και καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή
να συνεχίσουν τις προσπάθειες που έχουν αναλάβει για να
προωθήσουν τη συµµετοχή των γυναικών στην επιστήµη σε
εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδίως όσον
αφορά τη συλλογή ανά φύλο στατιστικών στοιχείων σχετικά
µε το ανθρώπινο δυναµικό στον τοµέα της επιστήµης και της
τεχνολογίας και την ανάπτυξη δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου που επιτελείται προς την κατεύθυνση της
ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο της έρευνας
στην Ευρώπη.
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— Παροχή στατιστικών από τα κράτη µέλη σε τακτική βάση και
εντός καθορισµένων προθεσµιών, ιδιαίτερα στατιστικών σχετικά
µε τις δραστηριότητες Ε & Α σε όλους τους υπόψη τοµείς, και
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων Ε & Α, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων δηµόσιων προϋπολογισµών
για την Ε & Α λαµβάνοντας υπόψη την περιφερειακή διάσταση
µέσω της εκπόνησης, όπου είναι δυνατόν, στατιστικών σχετικά
µε την επιστήµη και την τεχνολογία µε βάση την κατάταξη
NUTS.
— Ανάπτυξη νέων στατιστικών µεταβλητών που θα παράγονται σε
µόνιµη βάση και οι οποίες θα µπορούν να παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες για την επιστήµη και την τεχνολογία και
συγκεκριµένα για τη µέτρηση της απόδοσης των δραστηριοτήτων επιστήµης και τεχνολογίας, της διάδοσης των γνώσεων και
γενικότερα των επιδόσεων της καινοτοµίας. Οι πληροφορίες
αυτές είναι αναγκαίες για τη χάραξη και την αξιολόγηση των
πολιτικών επιστήµης και τεχνολογίας στις οικονοµίες που βασίζονται όλο και περισσότερο στη γνώση. Η Κοινότητα δίδει
ιδιαίτερη προτεραιότητα στους εξής τοµείς:
— καινοτοµία (τεχνολογική και µη),
— ανθρώπινους πόρους που αφιερώνονται στην επιστήµη και
την τεχνολογία,

(12) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας από-

φασης θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό
των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).
(13) Εχει ζητηθεί η γνώµη της Επιτροπής του Στατιστικού Προ-

γράµµατος που συστάθηκε µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ,
Ευρατόµ (5) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της προαναφερόµενης
απόφασης.
(14) Η Επιτροπή Επιστηµονικής και Τεχνικής Έρευνας (Crest) έχει

γνωµοδοτήσει,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στόχος της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση ενός κοινοτικού
συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης για την επιστήµη, την
τεχνολογία και την καινοτοµία µε σκοπό την υποστήριξη και την
παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών.
Άρθρο 2
Ο στόχος που περιγράφεται στο άρθρο 1 υλοποιείται µέσω επί
µέρους στατιστικών δράσεων ως ακολούθως:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L 64 της 12.3.1999, σ. 105.
L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
C 199 της 14.7.2001, σ. 1.
L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

— διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (στατιστικές για τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας που θα προέρχονται από τις βάσεις δεδοµένων των εθνικών και ευρωπαϊκών γραφείων διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας),
— στατιστικές για την υψηλή τεχνολογία (προσδιορισµός και
ταξινόµηση των προϊόντων και υπηρεσιών, µέτρηση των
οικονοµικών επιδόσεων και συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη),
— στατιστικές ανά φύλο για την επιστήµη και την τεχνολογία,
— βελτίωση και ενηµέρωση µε νέα στοιχεία των υφιστάµενων προτύπων και εγχειριδίων σχετικά µε τις έννοιες και τις µεθόδους,
µε ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες στον τοµέα των υπηρεσιών
και στις συντονισµένες µεθόδους για τη µέτρηση των δραστηριοτήτων Ε & Α. Εξάλλου η Κοινότητα θα εντείνει τη συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς, µε στόχο
την εξασφάλιση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων και την
αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών,
— βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων, κυρίως όσον αφορά τη
συγκρισιµότητα, την ακρίβεια και την επικαιρότητά τους,
— βελτίωση της διάδοσης των στατιστικών πληροφοριών, της πρόσβασης σ' αυτές και της σχετικής τεκµηρίωσης.
Θα λαµβάνονται υπόψη οι διαθέσιµες ικανότητες στα κράτη µέλη
για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και την
ανάπτυξη µεθόδων και µεταβλητών.
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Άρθρο 3
Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 4(2).

27.5.2003

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την αξιολόγηση
της εφαρµογής των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2.
Η εν λόγω έκθεση εξετάζει, µεταξύ άλλων, το κόστος των δράσεων
και την επιβάρυνση των ερωτωµένων σε σχέση µε τα οφέλη από τη
διαθεσιµότητα των δεδοµένων και την ικανοποίηση των χρηστών.

Άρθρο 4
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή του Στατιστικού
Προγράµµατος που ιδρύθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης
89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ.

Σε συνέχεια της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή δύναται να προτείνει
µέτρα για τη βελτίωση της εφαρµογής της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένου του άρθρου 8 αυτής.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

3.

...

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 7

Άρθρο 5
Εντός τεσσάρων ετών από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης,
και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 27 Αυγούστου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την πρόταση (1) απόφασης σχετικά µε την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήµη και
την τεχνολογία.
Η προτεινόµενη απόφαση βασίζεται στο άρθρο 285 της συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 251.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωσή του και στις 2 Ιουλίου 2002 έδωσε τη γνώµη
του (2).
Στις 7 Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση (3), στην οποία ενσωµατώνονται οι
τροπολογίες 1, 2 και 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στις 17 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του όπως εκτίθεται στο έγγρ. 14089/02.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Ο γενικός στόχος αυτού του σχεδίου απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου είναι η
διατήρηση και η βελτίωση του κοινοτικού συστήµατος στατιστικής πληροφόρησης για την επιστήµη, την
τεχνολογία και την καινοτοµία µε σκοπό την υποστήριξη και την παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡ. 14089/02

1. Γενικά
Στην κοινή θέση, το Συµβούλιο:
— ενσωµάτωσε όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλην της τροπολογίας 3 σχετικά µε
τη συνεργασία και τις διαβουλεύσεις µε την οµάδα του Ελσίνκι,
— τροποποίησε ορισµένες αιτιολογικές παραγράφους, η µία εκ των οποίων τροποποιήθηκε για να καλυφθεί η τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία η Επιτροπή δεν µπορούσε να αποδεχθεί στο διατακτικό της απόφασης για νοµικούς λόγους,
— µετέτρεψε τη διαδικασία επιτροπής σε διαδικασία κανονιστικής επιτροπής.
2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το Συµβούλιο δέχθηκε όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλην της τροπολογίας 3. Η
τροπολογία 2 σχετικά µε την συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς έγινε δεκτή κατ'
ουσίαν, αν και δεν χρησιµοποιήθηκε η ίδια ακριβώς διατύπωση.
2.1. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του Συµβουλίου
(έγγρ. 14089/02):
Τροπολογία αριθ. 1 — άρθρο 2, πρώτη παύλα
Αυτή η τροπολογία ορίζει ότι στη συγκέντρωση και την παροχή στοιχείων λαµβάνεται υπόψη η
περιφερειακή διάσταση και τηρείται η κατάταξη NUTS.
Τροπολογία αριθ. 4 — άρθρο 5 παράγραφος 1
Με αυτή την τροπολογία, η προθεσµία εντός της οποίας η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης περιορίζεται, τόσο για την αρχική έκθεση (η οποία τώρα υποβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη
ισχύος της απόφασης) όσο και για τις περιοδικές εκθέσεις (οι οποίες τώρα υποβάλλονται ανά τριετία).
(1) Έγγρ. 11750/02 RECH 106 ATO 71 FIN 291 CODEC 865, COM(2001) 490 final.
(2) Έγγρ. A5-0236/2002 της 18ης Ιουνίου 2002.
(3) COM(2002) 554 final.
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2.2. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ ενσωµατώθηκαν µε κάποιες τροποποιήσεις της προτεινόµενης
διατύπωσης:
Τροπολογία αριθ. 2 — άρθρο 2, δεύτερη παύλα
Στη διατύπωση αυτής της τροπολογίας έγιναν ορισµένες µικρές αλλαγές προκειµένου να εστιαστεί
καλύτερα ο σκοπός της εντατικότερης συνεργασίας µε τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Η τωρινή διατύπωση έχει ως εξής: «µε στόχο την εξασφάλιση της συγκρισιµότητας των δεδοµένων και
την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών». Εξάλλου, επεκτάθηκε το πεδίο εφαρµογής
προκειµένου να καλύπτει τις στατιστικές των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και της υψηλής τεχνολογίας,
όπως ζητείται στην τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3. Νέα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής
Αιτιολογική παράγραφος 5 — γενικές αρχές
Αυτή η νέα αιτιολογική παράγραφος επαναλαµβάνει ποιες γενικές αρχές πρέπει να διέπουν τις κοινοτικές
στατιστικές.
Αιτιολογική παράγραφος 6 (πρώην αιτιολογική παράγραφος 5) — πλαίσιο
συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς
Αυτή η τροποποιηµένη αιτιολογική παράγραφος συµπληρώνει το άρθρο 2, δεύτερη παύλα όσον αφορά τη
συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισµούς.
Αιτιολογική παράγραφος 10 (πρώην αιτιολογική παράγραφος 9)
Προστέθηκε σ' αυτή την αιτιολογική παράγραφο η απαίτηση να λαµβάνεται υπόψη και το 6ο πρόγραµµαπλαίσιο για την έρευνα, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις.
Αιτιολογική παράγραφος 11 (πρώην αιτιολογική παράγραφος 10)
Αυτή η αιτιολογική παράγραφος κάνει δεκτό µε ικανοποίηση το έργο της οµάδας του Ελσίνκι και
προσθέτει ότι πρέπει να συλλέγονται στατιστικά στοιχεία ανά φύλο, προκειµένου να παρακολουθείται η
πρόοδος που επιτελείται στην εφαρµογή της πολιτικής της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό
είναι απολύτως σύµφωνο µε την πρόθεση της τροπολογίας αριθ. 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την
οποία δεν µπόρεσε να δεχτεί η Επιτροπή για νοµικούς κυρίως λόγους. Στην αιτιολογική παράγραφο
επαναλαµβάνεται η σηµασία της οµάδας του Ελσίνκι και υπογραµµίζονται οι προθέσεις διαρκούς συνεργασίας µε την οµάδα, την οποία και η Επιτροπή θεωρεί σηµαντική.
Αιτιολογική παράγραφος 12 (πρώην αιτιολογική παράγραφος 11)
Αυτή η αιτιολογική παράγραφος αναδιατυπώθηκε σύµφωνα µε την τροποποίηση του άρθρου 4 (η διαδικασία επιτροπής µετατρέπεται από διαχειριστική σε κανονιστική).
Άρθρο 2
Το άρθρο αναδιατυπώθηκε για να διευκρινιστεί η φύση και ο σκοπός των συγκεντρωνόµενων στατιστικών
στοιχείων και να αναφερθεί ότι θα γίνεται χρήση των πόρων των κρατών µελών για συλλογή, επεξεργασία
και ανάπτυξη στοιχείων, εφόσον υπάρχουν.
Άρθρο 4
Αυτό το άρθρο τροποποιήθηκε προκειµένου η διαδικασία επιτροπής να µετατραπεί από διαχειριστική σε
κανονιστική.
4. Συµπέρασµα
Η κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο, τροποποιεί το σχέδιο απόφασης όπως ζήτησε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποσαφηνίζει περαιτέρω το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής. Κατ' αυτό
τον τρόπο θα αποτελέσει µια γερή βάση για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, η οποία θα αποβεί
εξαιρετικά χρήσιµη για την παρακολούθηση των κοινοτικών πολιτικών στον τοµέα της έρευνας, της
τεχνολογίας και της καινοτοµίας.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 27/2003
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Μαρτίου 2003
για την έκδοση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. . . ./2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της . . ., για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της
πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91
(2003/C 125 E/04)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Καθόσον εξασθενεί η διάκριση µεταξύ τακτικών και έκτακτων
αεροπορικών δροµολογίων, η προστασία των επιβατών θα πρέπει να ισχύει όχι µόνον για τις τακτικές πτήσεις αλλά και για
τις έκτακτες, περιλαµβανοµένων και εκείνων που αποτελούν
µέρος οργανωµένων ταξιδιών.

(6)

Η προστασία που παρέχεται στους επιβάτες που αναχωρούν
από αερολιµένα κράτους µέλους θα πρέπει να επεκταθεί στους
αναχωρούντες από αερολιµένα τρίτης χώρας προς αερολιµένα
κράτους µέλους, εφόσον η πτήση εκτελείται από κοινοτικό
αεροµεταφορέα.

(7)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού, οι υποχρεώσεις που επιβάλλει θα
πρέπει να βαρύνουν τον αεροµεταφορέα που εκτελεί ή σκοπεύει να εκτελέσει πτήση, είτε µε δικά του αεροσκάφη είτε µε
αεροσκάφη ναυλωµένα µε ή χωρίς πλήρωµα είτε µε
οποιαδήποτε άλλη µορφή.

(8)

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωµα
του πραγµατικού αεροµεταφορέα να ζητεί αποζηµίωση από
οποιονδήποτε, ακόµη και τρίτο, σύµφωνα µε την εφαρµοστέα
νοµοθεσία.

(9)

Για να µειωθεί ο αριθµός των επιβατών στους οποίους δεν
επιτρέπεται η επιβίβαση παρά τη θέλησή τους θα πρέπει να
απαιτηθεί από τους αεροµεταφορείς να αναζητούν επιβάτες
που θα παραχωρούν οικειοθελώς τις θέσεις τους, έναντι
κάποιου οφέλους, αντί να εφαρµόζουν την άρνηση επιβίβασης
στους επιβάτες, και να αποζηµιώνουν πλήρως εκείνους στους
οποίους δεν επιτρέπουν τελικά την επιβίβαση.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
80 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η ανάληψη δράσης από την Κοινότητα στο πεδίο των αεροµεταφορών θα πρέπει να αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του επιβατικού κοινού.
Θα πρέπει εξάλλου να ληφθούν πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις
προστασίας των καταναλωτών.

(2)

Η άρνηση επιβίβασης και οι µαταιώσεις πτήσεων ή οι µεγάλες
καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και ταλαιπωρία στους επιβάτες.

(3)

Παρά το γεγονός ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 του
Συµβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 1991 για τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικών µε ένα σύστηµα αντισταθµιστικών παροχών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης κατά τις τακτικές αεροπορικές µεταφορές (4) διαµόρφωσε τις βασικές προϋποθέσεις
προστασίας των επιβατών, ο αριθµός επιβατών στους οποίους
παρά τη θέλησή τους δεν επιτρέπεται να επιβιβασθούν παραµένει πολύ υψηλός, όπως και ο αριθµός των επιβατών που
θίγονται από µαταιώσεις χωρίς προειδοποίηση και µεγάλες
καθυστερήσεις.

(4)

Η Κοινότητα θα πρέπει συνεπώς να ανυψώσει το επίπεδο προστασίας που προβλέπει ο εν λόγω κανονισµός, για να ενισχυθούν τα δικαιώµατα των επιβατών αφενός, και για να εξασφαλισθεί ότι οι αεροµεταφορείς δρουν υπό εναρµονισµένους
όρους µέσα σε µια ελευθερωµένη αγορά, αφετέρου.

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 225.
(2) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 29.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2002 (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 2003 δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . .
(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 36 της 8.2.1991, σ. 5.

(10) Οι επιβάτες στους οποίους επιβάλλεται παρά τη θέλησή τους

άρνηση επιβίβασης θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να µαταιώνουν την πτήση τους, µε επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου τους, είτε να την συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες, θα πρέπει δε να απολαµβάνουν κατάλληλης φροντίδας
κατά την αναµονή τους για επόµενη πτήση.

(11) Οι εθελοντές επιβάτες θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να

µαταιώνουν την πτήση τους, µε επιστροφή του αντιτίµου του
εισιτηρίου τους, ή να την συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες, όταν αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στο ταξίδι τους παρεµφερείς µε εκείνες των επιβατών που υπόκεινται σε άρνηση
επιβίβασης παρά τη θέλησή τους.

C 125 E/64

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27.5.2003

(12) Θα πρέπει επίσης να µειωθεί η ταλαιπωρία και η αναστάτωση

(18) Η φροντίδα των επιβατών που περιµένουν εναλλακτική ή

των επιβατών που προκαλείται από την µαταίωση πτήσεων. Για
να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να απαιτηθεί από τους αεροµεταφορείς να ενηµερώνουν τους επιβάτες για τη µαταίωση πριν
από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και επιπλέον να
τους προσφέρουν µια εύλογη µεταφορά µε άλλη πτήση, ώστε
οι επιβάτες να µπορούν να προβούν σε άλλες διευθετήσεις.
∆ιαφορετικά οι αεροµεταφορείς θα πρέπει να αποζηµιώνουν
τους επιβάτες καθώς επίσης να τους προσφέρουν κατάλληλη
φροντίδα, εξαιρουµένων των έκτακτων περιστάσεων µαταίωσης
που δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν
ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα.

καθυστερηµένη πτήση µπορεί να περιορίζεται ή και να µην
παρέχεται καθόλου αν η παροχή της θα προξενούσε ακόµη
µεγαλύτερη καθυστέρηση.

(13) Οι επιβάτες των µαταιούµενων πτήσεων θα πρέπει να είναι σε

θέση είτε να τους επιστρέφεται το αντίτιµο του εισιτηρίου
τους είτε να µεταφέρονται µε άλλη πτήση υπό ικανοποιητικές
συνθήκες και θα πρέπει να δέχονται κατάλληλη φροντίδα κατά
την αναµονή τους για επόµενη πτήση, εξαιρουµένων των έκτακτων περιστάσεων µαταίωσης που δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα.

(19) Οι πραγµατικοί αεροµεταφορείς θα πρέπει να ανταποκρίνονται

στις ειδικές ανάγκες των προσώπων µειωµένης κινητικότητας
και των συνοδών τους.

(20) Οι επιβάτες θα πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως για τα

δικαιώµατά τους σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης, ώστε να µπορούν να τα
ασκούν πραγµατικά.

(21) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες επιβολής

κυρώσεων για την παράβαση του παρόντος κανονισµού και
να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(22) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να εποπτεύουν
(14) Όπως και δυνάµει της Σύµβασης του Μόντρεαλ, οι υποχρεώ-

σεις των πραγµατικών αεροµεταφορέων θα πρέπει να περιορίζονται ή και να µην ισχύουν όταν ένα συµβάν έχει προκληθεί
από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα µπορούσαν να
αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα
µέτρα. Τέτοιες περιστάσεις µπορούν ειδικότερα να προκύψουν
σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών συνθηκών που
δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης πτήσης, κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών, απροσδόκητων
ελλείψεων στην ασφάλεια της πτήσης και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του πραγµατικού αεροµεταφορέα.

(15) Οι καθυστερήσεις που οφείλονται σε αποφάσεις διαχείρισης

της εναέριας κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται κανονικά ως έκτακτες περιστάσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρείται
ότι υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις εάν µια απόφαση διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε σχέση µε συγκεκριµένο
αεροσκάφος µία συγκεκριµένη ηµέρα έχει ως αποτέλεσµα
µακρά καθυστέρηση, ολονύκτια καθυστέρηση ή µαταίωση
µιας ή περισσότερων πτήσεων του εν λόγω αεροσκάφους
ακόµη και αν ο συγκεκριµένος αεροµεταφορέας είχε λάβει
όλα τα εύλογα µέτρα για να αποφύγει τις καθυστερήσεις ή
τις µαταιώσεις.

τη γενική συµµόρφωση των αεροµεταφορέων τους µε τον
παρόντα κανονισµό και να ορίσουν κατάλληλο φορέα για
την άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων. Η εποπτεία δεν
θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώµατα επιβατών και αεροµεταφορέων να προσφεύγουν στα δικαστήρια σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του εθνικού δικαίου.

(23) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρµογή του

παρόντος κανονισµού και να εξετάσει ιδίως τη σκοπιµότητα
επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του σε όλους τους επιβάτες
που έχουν σύµβαση µε ταξιδιωτικό πράκτορα ή κοινοτικό
αεροµεταφορέα και οι οποίοι αναχωρούν από αερολιµένα τρίτης χώρας για αερολιµένα κράτους µέλους.

(24) Με κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου

της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, συµφωνήθηκαν
µεταξύ των δύο χωρών στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 στο Λονδίνο
ρυθµίσεις για περισσότερη συνεργασία στο θέµα της χρησιµοποίησης του αερολιµένα του Γιβραλτάρ, οι οποίες όµως δεν
έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή·

(25) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 θα πρέπει συνεπώς να

καταργηθεί,
(16) Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να έχει εφαρµογή στις

περιπτώσεις όπου ένα οργανωµένο ταξίδι µαταιώνεται για
λόγους άλλους από τη µαταίωση της πτήσης.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
(17) Οµοίως, οι επιβάτες των οποίων οι πτήσεις παρουσιάζουν

συγκεκριµένη καθυστέρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να
µαταιώνουν την πτήση τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιµο του εισιτηρίου ή να το συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές
συνθήκες, να τους παρέχεται δε επαρκής φροντίδα ενόσω περιµένουν κάποια επόµενη πτήση, εξαιρουµένων των έκτακτων
περιστάσεων µαταίωσης που δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα.

Αντικείµενο
1.
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει, υπό τους κατωτέρω προσδιοριζόµενους όρους, τα ελάχιστα δικαιώµατα των επιβατών σε περίπτωση:

α) άρνησης επιβίβασης παρά τη θέλησή τους,
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β) µαταίωσης της πτήσης τους,
γ) καθυστέρησης της πτήσης τους.
2.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ ουδόλως θίγει τις αντίστοιχες νοµικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά την
αµφισβήτηση ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους επί του
οποίου ευρίσκεται ο εν λόγω αερολιµένας.
3.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ αναστέλλεται µέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που περιέχονται στην Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της
2ας ∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου ενηµερώνουν το Συµβούλιο σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής αυτών των ρυθµίσεων.
Άρθρο 2
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η) «τελικός προορισµός», ο προορισµός ο οποίος αναγράφεται στο
εισιτήριο που προσκοµίζεται στον έλεγχο εισιτηρίων ή, στην
περίπτωση πτήσεων µε άµεση ανταπόκριση, ο προορισµός της
τελευταίας πτήσης,

θ) «άτοµο µειωµένης κινητικότητας», κάθε άτοµο µε µειωµένη ικανότητα µετακίνησης κατά τη χρήση µεταφορικών µέσων λόγω
σωµατικού προβλήµατος (αισθητήριου ή κινητήριου, µόνιµου ή
πρόσκαιρου), διανοητικής µειονεξίας, ηλικίας ή οποιασδήποτε
άλλης αιτίας, η κατάσταση του οποίου επιβάλλει ειδική φροντίδα και προσαρµογή των διατιθέµενων σε όλους τους επιβάτες
υπηρεσιών στις ανάγκες του,

ι) «άρνηση επιβίβασης», η άρνηση να µεταφερθούν σε µια πτήση
επιβάτες, µολονότι εµφανίσθηκαν προς επιβίβαση υπό τους
όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2, εκτός εάν υπάρχουν
σοβαροί λόγοι να µην τους επιτραπεί η επιβίβαση, όπως
λόγοι υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή αεροπορικής ασφάλειας,
ή έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων,

Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως:
α) «αεροµεταφορέας», µια αεροπορική εταιρεία µε έγκυρη άδεια
εκµετάλλευσης,

κ) «εθελοντής», το άτοµο που έχει εµφανισθεί προς επιβίβαση υπό
τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2 και ανταποκρίνεται
θετικά στην πρόσκληση του αεροµεταφορέα για επιβάτες διατεθειµένους να παραιτηθούν από την κράτησή τους µε κάποιο
αντάλλαγµα.

β) «πραγµατικός αεροµεταφορέας», ένας αεροµεταφορέας που
πραγµατοποιεί ή σκοπεύει να πραγµατοποιήσει πτήση κατόπιν
συµβάσεως µε επιβάτη ή για λογαριασµό άλλου φυσικού ή
νοµικού προσώπου που έχει σύµβαση µε τον επιβάτη,
γ) «κοινοτικός αεροµεταφορέας», ο αεροµεταφορέας που διαθέτει
έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης, την οποία έχει χορηγήσει κράτος
µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992,
περί της εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων (1).
δ) «ταξιδιωτικός πράκτορας», ο κατά την έννοια του άρθρου 2
σηµεία 2 και 3 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ της 13ης Ιουνίου
1990, για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές
και περιηγήσεις (2) διοργανωτής ή πωλητής, εξαιρουµένων των
αεροµεταφορέων,
ε) «οργανωµένο ταξίδι», οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 2
σηµείο 1 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ,
στ) «εισιτήριο», το έγκυρο έγγραφο που παρέχει δικαίωµα µεταφοράς, ή το ισοδύναµό του σε µη έντυπη, π.χ. ηλεκτρονική
µορφή, το οποίο έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από τον αεροµεταφορέα ή τον εξουσιοδοτηµένο πράκτορά του,
ζ) «κράτηση», η κατοχή από τον επιβάτη εισιτηρίου, ή άλλου
στοιχείου, το οποίο αποδεικνύει ότι η κράτηση έχει γίνει
δεκτή και καταγραφεί από τον αεροµεταφορέα ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα,
(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:

α) στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιµένα στο έδαφος
κράτους µέλους στο οποίο εφαρµόζεται η Συνθήκη,

β) στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιµένα στο έδαφος
τρίτης χώρας µε προορισµό αερολιµένα στο έδαφος κράτους
µέλους στο οποίο εφαρµόζεται η Συνθήκη, εκτός αν έχουν
λάβει ανταλλάγµατα ή αποζηµίωση και τύχει βοήθειας στην εν
λόγω τρίτη χώρα, και εφόσον ο πραγµατικός αεροµεταφορέας
της συγκεκριµένης πτήσης είναι κοινοτικός αεροµεταφορέας.

2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την προϋπόθεση ότι ο
επιβάτης:

α) έχει κράτηση στη συγκεκριµένη πτήση και, εκτός από την περίπτωση µαταίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5, παρουσιάζεται
στον έλεγχο εισιτηρίων,

— όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει υποδείξει προηγουµένως εγγράφως (ενδεχοµένως µε ηλεκτρονικά µέσα) ο
αεροµεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο εξουσιοδοτηµένος πράκτοράς του,
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Άρθρο 5
Ματαίωση

— το αργότερο τριάντα λεπτά πριν από την αναγραφόµενη
αναχώρηση της πτήσης, ή

β) έχει µεταφερθεί από τον αεροµεταφορέα ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα από την πτήση για την οποία είχε κράτηση σε άλλη
πτήση, ανεξαρτήτως αιτίας.

3.
Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται για τα δωρεάν ταξίδια
ή τα ταξίδια µε µειωµένο ναύλο που δεν διατίθεται άµεσα ή έµµεσα
στο κοινό. Ωστόσο, εφαρµόζεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν µε
εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράµµατος τακτικών επιβατών ή
άλλων εµπορικών προγραµµάτων ενός αεροµεταφορέα ή ταξιδιωτικού πράκτορα.

1.
Σε περίπτωση µαταίωσης µιας πτήσης, οι επιβάτες δικαιούνται:
α) βοήθεια από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το
άρθρο 8,
β) βοήθεια από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το
άρθρο 9, εκτός αν ο πραγµατικός αεροµεταφορέας µπορεί να
αποδείξει ότι η µαταίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν
είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα,
γ) αποζηµίωση από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε
το άρθρο 7, εκτός αν
i) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση δύο εβδοµάδες τουλάχιστον πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης, ή

4.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε κάθε πραγµατικό αεροµεταφορέα που παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς σε επιβάτες καλυπτόµενους από τις παραγράφους 1 και 2. Όταν ο πραγµατικός αεροµεταφορέας που δεν έχει σύµβαση µε τον επιβάτη εκπληρώνει
υποχρεώσεις του δυνάµει του παρόντος κανονισµού, λογίζεται ότι
το πράττει για λογαριασµό του προσώπου µε το οποίο έχει σύµβαση ο συγκεκριµένος επιβάτης.

5.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα δυνάµει της οδηγίας
90/314/ΕΟΚ δικαιώµατα των επιβατών. Ο παρών κανονισµός δεν
εφαρµόζεται όταν ένα οργανωµένο ταξίδι µαταιώνεται για λόγους
άλλους από τη µαταίωση της πτήσης.

Άρθρο 4
Άρνηση επιβίβασης
1.
Όταν ένας πραγµατικός αεροµεταφορέας εκτιµά εύλογα ότι
θα προβεί σε άρνηση επιβίβασης, αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες
διατεθειµένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους («εθελοντές») µε αντάλλαγµα κάποιο όφελος υπό όρους που θα συµφωνηθούν µεταξύ ενδιαφερόµενου επιβάτη και πραγµατικού αεροµεταφορέα. Στους εθελοντές παρέχεται βοήθεια σύµφωνα µε το άρθρο
8, η οποία είναι επιπρόσθετη των οφελών που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο.

2.
Εάν δεν παρουσιασθεί αρκετός αριθµός εθελοντών έτσι ώστε
να επιτραπεί στους εναποµένοντες επιβάτες µε κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροσκάφος, ο πραγµατικός αεροµεταφορέας µπορεί
τότε να αρνηθεί σε επιβάτες την επιβίβαση παρά τη θέλησή τους.

3.
Εάν υπάρξει άρνηση επιβίβασης επιβατών παρά τη θέλησή
τους, ο πραγµατικός αεροµεταφορέας τούς αποζηµιώνει αµέσως
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 και τους παρέχει βοήθεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9.

ii) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση µία έως δύο εβδοµάδες
πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και τους
προσφέρεται µεταφορά µε εναλλακτική πτήση, που τους
επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από δύο ώρες νωρίτερα από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και να
φτάσουν στον τελικό τους προορισµό λιγότερο από τέσσερις ώρες µετά την προγραµµατισµένη ώρα άφιξης, ή
iii) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση λιγότερο από επτά ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και
τους προσφέρεται µεταφορά µε άλλη πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από µία ώρα νωρίτερα
από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισµό λιγότερο από δύο ώρες
µετά την προγραµµατισµένη ώρα άφιξης.
2.
Όταν γνωστοποιείται στους επιβάτες η µαταίωση, τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά µε δυνατή εναλλακτική µεταφορά.
3.
Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζηµίωση σύµφωνα µε το άρθρο 7 αν µπορεί να αποδείξει ότι
η µαταίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν
θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα
εύλογα µέτρα.
4.
Το βάρος της απόδειξης του αν ενηµερώθηκε και πότε ενηµερώθηκε ο επιβάτης για τη µαταίωση της πτήσης το φέρει ο
πραγµατικός αεροµεταφορέας.
Άρθρο 6
Καθυστέρηση
1.
Όταν ένας πραγµατικός αεροµεταφορέας εκτιµά εύλογα ότι
µια πτήση θα έχει καθυστέρηση σε σχέση µε την προγραµµατισµένη
ώρα αναχώρησής της
— δύο ώρες ή περισσότερο προκειµένου για πτήσεις κάτω των
3 500 χιλιοµέτρων, ή
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— τέσσερις ώρες ή περισσότερο προκειµένου για πτήσεις 3 500
χιλιοµέτρων και άνω,
παρέχει στους επιβάτες τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 8,
επίσης δε, εκτός αν µπορεί να αποδείξει ότι η µαταίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις που δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα, τη
βοήθεια που προσδιορίζεται στο άρθρο 9.
2.
Εν πάση περιπτώσει, η βοήθεια παρέχεται µέσα στα χρονικά
όρια που ορίζονται ανωτέρω για κάθε κατηγορία απόστασης.
Άρθρο 7
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Άρθρο 8
∆ικαίωµα επιστροφής χρηµάτων ή µεταφοράς µε άλλη πτήση
1.
Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, παρέχεται στον
επιβάτη η δυνατότητα να επιλέξει:

α) — την εντός επτά ηµερών επιστροφή, µε τους τρόπους που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, του πλήρους
αντιτίµου του εισιτηρίου του, στην τιµή που το αγόρασε,
για το µέρος ή τα µέρη του ταξιδιού που δεν πραγµατοποιήθηκαν και για το µέρος ή τα µέρη του ταξιδιού που ήδη
πραγµατοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν έχει πια νόηµα σε
σχέση µε το αρχικό ταξιδιωτικό του σχέδιο, καθώς επίσης,
αν συντρέχει η περίπτωση:

∆ικαίωµα αποζηµίωσης
1.
Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, ο επιβάτης λαµβάνει αποζηµίωση ύψους:
α) 250 EUR για όλες τις πτήσεις έως και 1 500 χιλιοµέτρων,
β) 400 EUR για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500
χιλιοµέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις µεταξύ 1 500 και
3 500 χιλιοµέτρων,
γ) 600 EUR για όλες τις πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία
α) ή β).
Για τον προσδιορισµό της σχετικής απόστασης, λαµβάνεται ως
βάση ο τελευταίος προορισµός στον οποίο ο επιβάτης θα φθάσει
καθυστερηµένα µετά την προγραµµατισµένη ώρα εξαιτίας της άρνησης επιβίβασης.
2.
Όταν προσφέρεται στους επιβάτες µεταφορά στον τελικό
τους προορισµό µε άλλη πτήση σύµφωνα µε το άρθρο 8, η ώρα
άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραµµατισµένη ώρα άφιξης της πτήσης για την οποία είχε αρχικά κρατηθεί η θέση κατά

— πτήση επιστροφής στο αρχικό σηµείο αναχώρησής του το
νωρίτερο δυνατόν,

β) τη µεταφορά του µε την ενωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς, στον τελικό του προορισµό, ή

γ) τη µεταφορά του, υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς, στον
τελικό του προορισµό άλλη ηµέρα που τον εξυπηρετεί εφόσον
υπάρχει διαθεσιµότητα.

2.
Η παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρµόζεται και στους επιβάτες
η πτήση των οποίων αποτελεί µέρος οργανωµένου ταξιδιού, εκτός
καθ' όσον αφορά το δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων, όταν γεννάται
δυνάµει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

3.
Σε περίπτωση που µια πόλη ή µια περιοχή εξυπηρετείται από
περισσότερα του ενός αεροδρόµια, όταν ο πραγµατικός αεροµεταφορέας προσφέρει σε έναν επιβάτη µια πτήση προς άλλο αεροδρόµιο από εκείνο για το οποίο είχε γίνει η κράτηση, ο πραγµατικός
αεροµεταφορέας αναλαµβάνει το κόστος µεταφοράς του επιβάτη
από το αεροδρόµιο αυτό είτε ως εκείνο για το οποίο είχε γίνει η
κράτηση είτε, µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβάτη, σε άλλο κοντινό
προορισµό.

— δύο ώρες για πτήσεις κάτω των 3 500 χιλιοµέτρων, ή
Άρθρο 9
— τέσσερις ώρες για πτήσεις 3 500 χιλιοµέτρων και άνω,
ο πραγµατικός αεροµεταφορέας µπορεί να µειώσει την αποζηµίωση
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατά 50 %.
3.
Η αποζηµίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό, µε ηλεκτρονικό τραπεζικό έµβασµα, µε τραπεζική
εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συµφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης,
µε ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.
4.
Οι αποστάσεις που δίδονται στις παραγράφους 1 και 2
µετρούνται µε τη µέθοδο της µεγιστοκύκλιας διαδροµής.

∆ικαίωµα φροντίδας
1.
Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, προσφέρονται
δωρεάν στους επιβάτες:

α) γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής τους,

β) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο όταν αποβαίνει αναγκαία η παραµονή τους:

— επί µία ή περισσότερες νύκτες, ή
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άλλου).
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κανονισµού αποζηµίωση µπορεί να εκπίπτει από την τυχόν περαιτέρω αποζηµίωση.

2.
Με την επιφύλαξη των οικείων αρχών και κανόνων εθνικού
δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της νοµολογίας, η παράγραφος 1
δεν εφαρµόζεται στους επιβάτες που παραιτήθηκαν εθελουσίως από
κράτηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1.

2.
Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες δύο τηλεφωνήµατα, τέλεξ ή φαξ ή µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Άρθρο 13
3.
Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο πραγµατικός
αεροµεταφορέας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των προσώπων µειωµένης κινητικότητας και των τυχόν συνοδών τους,
καθώς και στις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών.

Άρθρο 10
Αλλαγή θέσης

∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Σε περίπτωση που ένας πραγµατικός αεροµεταφορέας καταβάλει
την αποζηµίωση ή εκπληρώσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του
βάσει του παρόντος κανονισµού, καµία διάταξη του παρόντος
κανονισµού δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως περιοριστική του δικαιώµατός του να απαιτήσει αποζηµίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο,
συµπεριλαµβανοµένων των τρίτων, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο.
Ειδικότερα, ο παρών κανονισµός ουδόλως περιορίζει το δικαίωµα
του πραγµατικού αεροµεταφορέα να διεκδικήσει αποζηµίωση από
ταξιδιωτικό πράκτορα ή άλλο πρόσωπο µε το οποίο έχει σύµβαση.

1.
Εάν πραγµατικός αεροµεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε
θέση ανώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο,
δεν µπορεί να απαιτήσει επιπλέον πληρωµή.
Άρθρο 14
2.
Εάν πραγµατικός αεροµεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε
θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο,
επιστρέφει εντός επτά ηµερών, µε τους τρόπους που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3, το 50 % της τιµής του εισιτηρίου του
επιβάτη για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις, πλην των πτήσεων από
και προς τα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα, και για όλες τις
άλλες πτήσεις κάτω των 3 500 χιλιοµέτρων, και το 75 % για όλες
τις άλλες πτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των πτήσεων από και
προς τα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα.

Άρθρο 11
Επιβίβαση προσώπων µειωµένης κινητικότητας ή µε άλλες
ειδικές ανάγκες
1.
Οι πραγµατικοί αεροµεταφορείς αποδίδουν προτεραιότητα
µεταφοράς στα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας και στους
τυχόν συνοδούς και σκύλους-οδηγούς των, καθώς και στα ασυνόδευτα παιδιά.

2.
Σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, µαταίωσης και σχετικά
σοβαρής καθυστέρησης, τα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας και
οι τυχόν συνοδοί των, καθώς και τα ασυνόδευτα παιδιά, δικαιούνται βοήθεια σύµφωνα µε το άρθρο 9 το ταχύτερο δυνατόν.

Υποχρέωση ενηµέρωσης των επιβατών για τα δικαιώµατά τους
1.
Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κατά τον
έλεγχο των εισιτηρίων υπάρχει ανηρτηµένη µε ευδιάκριτο για
τους επιβάτες τρόπο ευανάγνωστη γνωστοποίηση, η οποία περιέχει
το εξής κείµενο: «Σε περίπτωση που σας αρνηθούν την επιβίβαση ή
σε περίπτωση µαταίωσης ή δίωρης τουλάχιστον καθυστέρησης της
πτήσης σας, ζητήστε στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων ή στη
θύρα εξόδου το κείµενο όπου δηλώνονται τα δικαιώµατά σας,
ιδίως όσον αφορά την αποζηµίωση και την παροχή βοήθειας.»

2.
Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας που αρνείται την επιβίβαση
ή µαταιώνει µια πτήση παρέχει σε κάθε θιγόµενο επιβάτη γραπτή
γνωστοποίηση µε τους κανόνες αποζηµίωσης και παροχής βοήθειας
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Την ίδια γνωστοποίηση παρέχει επίσης σε κάθε επιβάτη που έχει υποστεί τουλάχιστον δίωρη
καθυστέρηση. Επιδίδονται επίσης εγγράφως στον επιβάτη τα στοιχεία του οριζόµενου εθνικού φορέα, που αναφέρεται στο άρθρο
16.

3.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται έναντι των
τυφλών και αµβλυώπων επιβατών µε τη χρήση άλλων κατάλληλων
µέσων.

Άρθρο 15
Άρθρο 12
Περαιτέρω αποζηµίωση
1.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα δικαιώµατα του επιβάτη για
περαιτέρω αποζηµίωση. Η χορηγούµενη δυνάµει του παρόντος

Αποκλεισµός αποποίησης
1.
∆εν επιτρέπεται περιορισµός ή αποποίηση των δυνάµει του
παρόντος κανονισµού υποχρεώσεων έναντι των επιβατών, ιδίως µε
ρήτρα περιορισµού ή παρέκκλισης στη σύµβαση µεταφοράς.
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2.
Εάν µολαταύτα εφαρµοσθεί έναντι επιβάτη µια τέτοια ρήτρα
περιορισµού ή παρέκκλισης, ή αν ο επιβάτης δεν ενηµερωθεί δεόντως για τα δικαιώµατά του και ως εκ τούτου δεχτεί αποζηµίωση
µικρότερη από την προβλεπόµενη στον παρόντα κανονισµό, ο επιβάτης εξακολουθεί να δικαιούται να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια ή σε άλλους φορείς διεκδικώντας επιπρόσθετη αποζηµίωση.

Άρθρο 16
Παραβάσεις
1.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει το φορέα που είναι αρµόδιος για
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τις πτήσεις
που αναχωρούν από αερολιµένες που βρίσκονται στο έδαφός του
και για τις πτήσεις από τρίτες χώρες προς αερολιµένες σε αυτό το
έδαφος. Όπου αρµόζει, ο φορέας αυτός λαµβάνει τα µέτρα που
είναι αναγκαία για να καταστούν σεβαστά τα δικαιώµατα των επιβατών. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για το φορέα
που ορίζεται κατ' εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, κάθε επιβάτης µπορεί να
υποβάλλει καταγγελία σε οιοδήποτε φορέα έχει ορισθεί κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1, ή σε οιοδήποτε αρµόδιο φορέα έχει
ορίσει ένα κράτος µέλος, σχετικά µε τυχόν παράβαση του παρόντος
κανονισµού σε οποιοδήποτε αερολιµένα του εδάφους κράτους
µέλους ή σχετικά µε οιαδήποτε πτήση από τρίτη χώρα προς αερολιµένα του εδάφους κράτους µέλους.
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Άρθρο 17
Έκθεση
Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2006 το αργότερο
σχετικά µε τη λειτουργία και τα αποτελέσµατα του παρόντος κανονισµού, ιδίως σε ό,τι αφορά:
— τη συχνότητα των περιπτώσεων άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης πτήσεων,
— την ενδεχόµενη επέκταση του πεδίου εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού στους επιβάτες που έχουν σύµβαση µε κοινοτικό
αεροµεταφορέα ή κράτηση πτήσης η οποία αποτελεί τµήµα
«οργανωµένου ταξιδιού» στο οποίο εφαρµόζεται η οδηγία
90/314/ΕΟΚ, και οι οποίοι αναχωρούν από αερολιµένα τρίτης
χώρας για αερολιµένα κράτους µέλους, µε πτήσεις που δεν
εκτελούνται από κοινοτικούς αεροµεταφορείς,
— την ενδεχόµενη αναθεώρηση του ύψους των αποζηµιώσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.
Η έκθεση θα συνοδεύεται από νοµοθετικές προτάσεις, εφόσον χρειασθεί.
Άρθρο 18
Κατάργηση
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 καταργείται.
Άρθρο 19

3.
Οι κυρώσεις που προβλέπουν τα κράτη µέλη για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισµού πρέπει να είναι αποτελεσµατικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την (*).

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος
...
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

(*) Τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ), το Συµβούλιο κατέληξε στις 5
∆εκεµβρίου 2002 σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού για τη θέσπιση κοινών κανόνων
αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης
επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης. Το Συµβούλιο έλαβε την απόφασή του µε
ειδική πλειοψηφία: το Ηνωµένο Βασίλειο καταψήφισε την πρόταση, ενώ η Πορτογαλία απέσχε.
Κατά τον καθορισµό της θέσης του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2002, καθώς και τη γνώµη της Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής.
Ο κανονισµός αντικαθιστά τον κανονισµό αριθ. 295/91 του Συµβουλίου. Ορίζει υψηλότερα ποσά αποζηµίωσης σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και καλύπτει τις περιπτώσεις της ακύρωσης πτήσεων και της
µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.
II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικά
Το Συµβούλιο τροποποίησε σε αρκετά σηµεία τις προτάσεις της Επιτροπής, ως προς τη διατύπωση και ως
προς την ουσία. Όσον αφορά τη διατύπωση, το Συµβούλιο προσπάθησε να καταστήσει το κείµενο απλούστερο και εναργέστερο. Επίσης προέβη σε αναδιοργάνωση σηµαντικού µέρους του κειµένου ώστε να
καταστεί σαφέστερη η λογική συνέχεια.
Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις επί της ουσίας µπορούν να περιγραφούν ως εξής:
— Το Συµβούλιο συµφώνησε να απλουστευθεί το κείµενο µε την απόδοση της υποχρέωσης αποζηµίωσης
και παροχής βοήθειας προς τους επιβάτες εξ ολοκλήρου στον πραγµατικό αεροµεταφορέα, ο οποίος
κανονικά είναι ο πλέον ενδεδειγµένος φορέας να αναλάβει τις υποχρεώσεις αυτές λόγω της παρουσίας
του στους αερολιµένες. Ωστόσο, ο πραγµατικός αεροµεταφορέας έχει το δικαίωµα προσφυγής κατά τα
οριζόµενα στο εφαρµοστέο δίκαιο· ιδίως, ο κανονισµός δεν θα πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να περιορίζει
το δικαίωµα του πραγµατικού αεροµεταφορέα να ζητεί αποζηµίωση από ταξιδιωτικό πράκτορα ή από
τρίτο µε τον οποίο ο εν λόγω αεροµεταφορέας έχει συνάψει σύµβαση.
— Ευθυγραµµιζόµενο µε τη σχετική τροπολογία του Κοινοβουλίου και έχοντας τη Σύµβαση του
Μόντρεαλ, το Συµβούλιο έκρινε ότι θα πρέπει να προβλέπεται κατάλογος περιστάσεων κατά τις οποίες
ο πραγµατικός αεροµεταφορέας απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει ο παρών
κανονισµός. Εντούτοις, χάριν ασφάλειας του δικαίου, το Συµβούλιο αποφάσισε να µην θεωρήσει τις
περιστάσεις αυτές ως «ανωτέρα βία», αλλά ως «εξαιρετικές περιστάσεις».
— Όσον αφορά την ακύρωση, το Συµβούλιο αποφάσισε να βελτιώσει το κείµενο εξαρτώντας το δικαίωµα
αποζηµίωσης όχι µόνο από τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο επιβάτης πληροφορείται την ακύρωση,
αλλά και από την καταλληλότητα της µεταφοράς µε άλλη πτήση που του προσφέρεται.
— Όσον αφορά το ύψος του ποσού της αποζηµίωσης, το Συµβούλιο συµφώνησε, ευθυγραµµιζόµενο µε
τη σχετική τροπολογία του Κοινοβουλίου, να θεσπίσει ένα σύστηµα µε τρεις κατηγορίες βάσει της
απόστασης. Τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία ταυτίζονται σχεδόν µε εκείνα που συνιστά το Κοινοβούλιο,
ανέρχονται σε 250, 400 και 600 ευρώ.
— Λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική τροπολογία του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο ενίσχυσε τα δικαιώµατα
των επιβατών σε περίπτωση µεγάλων καθυστερήσεων των πτήσεων θεσπίζοντας, καταρχήν, πέραν του
δικαιώµατος επιστροφής του αντίτιµου της µεταφοράς ή το δικαίωµα πραγµατοποίησης του δροµολογίου µε άλλο αεροµεταφορέα, και το δικαίωµα φροντίδας. Στα πλαίσια αυτά, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι το δικαίωµα φροντίδας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και το δικαίωµα της δωρεάν
µεταφοράς µεταξύ του αερολιµένα και του καταλύµατος (ξενοδοχείου ή άλλου).
— Όσον αφορά την τοποθέτηση των επιβατών σε θέση είτε ανώτερη είτε κατώτερη σε σχέση µε το
αντίτιµο που έχει καταβληθεί, το Συµβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει τη σχετική διάταξη υπό τη
µορφή χωριστού άρθρου, αφού σε τέτοιες περιπτώσεις δεν µεσολαβεί άρνηση επιβίβασης. Επιπλέον,
µε σκοπό την απλοποίηση των διατυπώσεων στα αεροδρόµια, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι θα πρέπει
να εφαρµοστούν σταθερά ποσοστά για τον υπολογισµό του ύψους των επιστρεφόµενων ποσών του
αντίτιµου.
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— Τέλος, το Συµβούλιο αποφάσισε να αποδώσει µεγαλύτερη σηµασία στις διατάξεις που αφορούν τους
επιβάτες µε µειωµένη κινητικότητα ή µε ειδικές ανάγκες. Προς τούτο, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε τη
σχετική τροπολογία του Κοινοβουλίου και προσέδωσε οριζόντιο χαρακτήρα στις σχετικές διατάξεις.
2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Το Συµβούλιο κατέβαλε προσπάθεια να ενσωµατώσει τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου κατά το
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Εντούτοις, σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό δεν ήταν εφικτό, καθότι το
σχετικό τµήµα του κειµένου είχε τροποποιηθεί ή απαλειφθεί. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Συµβούλιο
µπόρεσε να αποδεχθεί, είτε αυτολεξεί είτε ως προς την ουσία, τις τροπολογίες 8, 9, 10, 11, 12, 22,
23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42 ή τµήµατα αυτών.
III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά την άποψη του Συµβουλίου, το κείµενο της κοινής θέσης για το σχέδιο κανονισµού σχετικά µε την
αποζηµίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης είναι ορθό και ισορροπηµένο. Το Συµβούλιο παρατηρεί ότι
πολλές τροπολογίες του Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκαν στο κείµενο της κοινής θέσης και, γενικότερα,
εκτιµά ότι η κοινή θέση εξασφαλίζει στον απαιτούµενο βαθµό την εκπλήρωση του στόχου τον οποίο
επιδιώκουν οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου.
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ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) αριθ. 28/2003
που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Μαρτίου 2003
για την έκδοση της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της . . .,
σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της
Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου
(2003/C 125 E/05)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(2)

Το έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον που
συστήθηκε µε την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (5) αναγνωρίζει την
κλιµατική αλλαγή ως πεδίο προτεραιότητας για δράση και
προβλέπει την εγκαθίδρυση µέχρι το 2005 συστήµατος εµπορίας εκποµπών στην Κοινότητα. Το πρόγραµµα αυτό αναγνωρίζει ότι η Κοινότητα έχει δεσµευτεί να επιτύχει την κατά 8 %
µείωση, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, των εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008 έως 2012 και
ότι, µακροπρόθεσµα, οι συνολικές εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θα χρειαστεί να µειωθούν κατά 70 % περίπου σε σχέση
µε τα επίπεδα του 1990.

(3)

Ο απώτερος στόχος της σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων
Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές, η οποία εγκρίθηκε µε
την
απόφαση
94/69/ΕΚ
του
Συµβουλίου,
της
15ης ∆εκεµβρίου 1993, σχετικά µε τη σύναψη της σύµβασηςπλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές (6), είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να
προλαµβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιµατικό σύστηµα.

(4)

Όταν τεθεί σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο
εγκρίθηκε µε την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου
της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά µε την έγκριση, εξ ονόµατος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου του Κυότο της
σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές
µεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων (7), θα δεσµεύσει την Κοινότητα και τα κράτη µέλη της
να µειώσουν τις συνολικές ανθρωπογενείς εκποµπές τους
αερίων θερµοκηπίου που καταγράφονται στο παράρτηµα Α
του πρωτοκόλλου κατά 8 % σε σύγκριση µε τα επίπεδα του
1990 κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(5)

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της έχουν συµφωνήσει να
εκπληρώσουν τις δεσµεύσεις τους για µείωση των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κυότο από κοινού, σύµφωνα µε την απόφαση
2002/358/ΕΚ. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να συµβάλει, µέσω µιας εύρυθµης ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωµάτων
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου, στην αποτελεσµατικότερη
εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της και να περιορίσει, κατά το δυνατόν, τις
αρνητικές επιπτώσεις της στην οικονοµική ανάπτυξη και την
απασχόληση.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 251
της συνθήκης (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)

Η πράσινη βίβλος για την εµπορία των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πυροδότησε συζητήσεις σε
όλη την Ευρώπη ως προς την καταλληλότητα και τη δυνατή
λειτουργία της εµπορίας εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή εξέτασε τις κοινοτικές πολιτικές και µέτρα µέσω
µιας διαδικασίας στην οποία συµµετείχαν πολλοί παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένου και ενός συστήµατος για την εµπορία
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου στην Κοινότητα
(«κοινοτικό σύστηµα») µε βάση την πράσινη βίβλο. Στα συµπεράσµατά του της 8ης Μαρτίου 2001, το Συµβούλιο αναγνώρισε την ιδιαίτερη σηµασία του ευρωπαϊκού προγράµµατος
για την κλιµατική αλλαγή και των εργασιών µε βάση την
πράσινη βίβλο και υπογράµµισε την επείγουσα ανάγκη ανάληψης συγκεκριµένης κοινοτικής δράσης.
ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 33.
ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 27.
ΕΕ C 192 της 12.8.2002, σ. 59.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2002 (δεν
δηµοσιεύτηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή Θέση του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 2003 και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της . . . (δεν δηµοσιεύτηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(5) ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 33 της 7.2.1994, σ. 11.
(7) ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1.
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Η απόφαση 93/389/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου
1993, για ένα µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών
CO2 και άλλων αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του
θερµοκηπίου µέσα στην Κοινότητα (1), εγκαθίδρυσε µηχανισµό
παρακολούθησης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και αξιολόγησης της προόδου προς την εκπλήρωση των δεσµεύσεων
σχετικά µε τις εν λόγω εκποµπές. Ο µηχανισµός θα βοηθήσει
τα κράτη µέλη στον καθορισµό της συνολικής ποσότητας
δικαιωµάτων προς κατανοµή.
Είναι αναγκαίες κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε την κατανοµή
των δικαιωµάτων από τα κράτη µέλη για να προστατευθεί η
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν
στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι εκχωρούν σε πρόσωπα
δικαιώµατα ισχύοντα για µια πρώτη πενταετή περίοδο που
αρχίζει το 2008, σε σχέση µε ακυρωθέντα δικαιώµατα,
µόνον εφόσον αυτά αντιστοιχούν σε µειώσεις εκποµπών που
επέτυχαν τα εν λόγω πρόσωπα στην εθνική επικράτειά τους
εντός τριετίας που αρχίζει το 2005.
Αρχίζοντας από την ανωτέρω πενταετή περίοδο, η µεταβίβαση
δικαιωµάτων σε άλλο κράτος µέλος συνεπάγεται αντίστοιχες
προσαρµογές των εκχωρηµένων µονάδων σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο.

(10) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι φορείς

εκµετάλλευσης ορισµένων συγκεκριµένων δραστηριοτήτων διαθέτουν άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου και παρακολουθούν και αναφέρουν τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου,
που έχουν καθοριστεί για τις εν λόγω δραστηριότητες.
(11) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για ποινές που

πρέπει να επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρµογή τους. Οι
ποινές αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές.
(12) Χάριν διαφανείας, το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε

πληροφορίες για την κατανοµή των δικαιωµάτων και τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των εκποµπών υπό την επιφύλαξη µόνον των περιορισµών της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες (2).
(13) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά µε την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας συντασσόµενη µε βάση την
οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης ∆εκεµβρίου
1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το
περιβάλλον (3).
(1) ΕΕ L 167 της 9.7.1993, σ. 31. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την
απόφαση 1999/296/ΕΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.1999, σ. 35).
(2) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
(3) ΕΕ L 377 της 31.12.1990, σ. 48.
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(14) Η ένταξη πρόσθετων εγκαταστάσεων στο κοινοτικό σύστηµα

θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.

(15) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να κωλύει τα επί µέρους

κράτη να διατηρούν σε ισχύ ή να καθιερώνουν εθνικά συστήµατα εµπορίας που ρυθµίζουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από δραστηριότητες εκτός εκείνων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I ή υπάγονται στο κοινοτικό σύστηµα, ή
τις εκποµπές από εγκαταστάσεις που εξαιρούνται προσωρινώς
από το κοινοτικό σύστηµα.

(16) Τα κράτη µέλη µπορούν να συµµετέχουν στη διεθνή εµπορία

εκποµπών, ως Μέρη του Πρωτοκόλλου του Κυότο, µε κάθε
άλλο Μέρος που αναφέρεται στο Παράρτηµα Β αυτού.

(17) Η σύνδεση του κοινοτικού συστήµατος µε τα συστήµατα

εµπορίας αερίων θερµοκηπίου τρίτων χωρών θα αυξήσει, από
πλευράς κόστους, την αποτελεσµατικότητα της επίτευξης του
κοινοτικού στόχου για µείωση των εκποµπών όπως ορίζεται
στην απόφαση 2002/358/ΕΚ για την από κοινού τήρηση των
δεσµεύσεων.

(18) Η αναγνώριση πιστωτικών µορίων που απορρέουν από βασι-

ζόµενους σε σχέδια µηχανισµούς για την εκπλήρωση των
δεσµεύσεων στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας από το
2005 θα αυξήσει, από πλευράς κόστους, την αποτελεσµατικότητα της επίτευξης µειώσεων των παγκοσµίων εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου και θα προβλεφθεί σε οδηγία για την
σύνδεση των βασιζόµενων σε σχέδια µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένων του Μηχανισµού Κοινής Εφαρµογής (JI) και του
Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM), µε το κοινοτικό
σύστηµα.

(19) Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου

1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της
ρύπανσης (4) προβλέπει ένα γενικό πλαίσιο για την πρόληψη
και τον έλεγχο της ρύπανσης, µέσω του οποίου µπορούν να
εκδίδονται άδειες για εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. Η οδηγία
96/61/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλιστεί ότι
δεν θα τεθούν οριακές τιµές εκποµπών για τις άµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από εγκατάσταση υπαγόµενη στην
παρούσα οδηγία και ότι τα κράτη µέλη θα δύνανται να µην
επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση σε
µονάδες καύσης ή άλλες µονάδες που εκπέµπουν διοξείδιο
του άνθρακος στον χώρο της εγκατάστασης, υπό την επιφύλαξη τυχόν άλλων απαιτήσεων σύµφωνα µε την οδηγία
96/61/ΕΚ.

(20) Η παρούσα οδηγία είναι συµβατή µε τη σύµβαση-πλαίσιο των

Ηνωµένων Εθνών για τις µεταβολές και το πρωτόκολλο του
Κυότο. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φως των σχετικών
εξελίξεων και να λάβει υπόψη της εµπειρίες από την εφαρµογή
της και την πρόοδο που επιτυγχάνεται ως προς την παρακολούθηση των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου.
(4) ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26.
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(21) Η εµπορία των δικαιωµάτων εκποµπών θα πρέπει να αποτελεί

τµήµα µιας ολοκληρωµένης και συνεκτικής δέσµης πολιτικών
και µέτρων εφαρµοζόµενων σε επίπεδο κρατών µελών και σε
κοινοτικό επίπεδο. Τηρουµένων των άρθρων 87 και 88 της
συνθήκης, οσάκις δραστηριότητες καλύπτονται από το κοινοτικό σύστηµα, τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν υπόψη
τις συνέπειες κανονιστικών, φορολογικών ή άλλων πολιτικών
µε τις οποίες επιδιώκονται οι ίδιοι στόχοι. Κατά την αναθεώρηση της οδηγίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο βαθµός στο
οποίον οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί.
(22) Φορολογικά µέτρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εθνική

πολιτική για τη µείωση των εκποµπών από εγκαταστάσεις που
προσωρινά εξαιρούνται.
(23) Οι πολιτικές και τα µέτρα θα πρέπει, τόσο σε επίπεδο κρατών

µελών όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, να εφαρµοστούν σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και όχι µόνο στους τοµείς της βιοµηχανίας και της ενέργειας,
προκειµένου να επιτευχθούν σηµαντικές µειώσεις των εκποµπών.
(24) Πέρα από τις πολύπλευρες δυνατότητες που προσφέρουν οι

µηχανισµοί της αγοράς, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής θα πρέπει να βασίζεται στην ισορροπία µεταξύ του κοινοτικού συστήµατος
εµπορίας εκποµπών και άλλων τύπων κοινοτικής, εγχώριας
και διεθνούς δράσης.
(25) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις

αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το χάρτη θεµελιωδών
δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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αερίων θερµοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους
και οικονοµικώς αποτελεσµατικό.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις εκποµπές από τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I και στα αέρια
θερµοκηπίου που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων απορρέουν από την οδηγία 96/61/ΕΚ.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «δικαίωµα»: δικαίωµα εκποµπών ενός τόνου ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισµένης περιόδου, το
οποίο ισχύει µόνον για τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και το οποίο µπορεί να µεταβιβάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
β) «εκποµπές»: απελευθέρωση αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα από πηγές µιας εγκατάστασης,
γ) «αέρια θερµοκηπίου»: τα αέρια που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II,

(26) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδη-

γίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των
όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).
(27) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας δράσης, ήτοι η εγκα-

θίδρυση ενός κοινοτικού συστήµατος, δεν µπορεί να επιτευχθεί
ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη δρώντας µεµονωµένα, αλλά
µπορεί για λόγους κλίµακας και αποτελεσµάτων της προτεινόµενης δράσης να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο,
η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

δ) «άδεια εκποµπών αερίων θερµοκηπίου»: άδεια που εκδίδεται
σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6,
ε) «εγκατάσταση»: σταθερή τεχνική µονάδα όπου διεξάγονται µία ή
περισσότερες δραστηριότητες απαριθµούµενες στο Παράρτηµα
I, και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες άµεσα σχετιζόµενες
µε αυτές οι οποίες συνδέονται, τεχνικώς, µε τις διεξαγόµενες
δραστηριότητες στο συγκεκριµένο τόπο και θα µπορούσαν να
έχουν επιπτώσεις στις εκποµπές και τη ρύπανση,
στ) «φορέας εκµετάλλευσης»: κάθε πρόσωπο το οποίο εκµεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή, όπου αυτό προβλέπεται από
την εθνική νοµοθεσία, στο οποίο έχουν µεταβιβαστεί αποφασιστικές οικονοµικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία
της εγκατάστασης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Η παρούσα οδηγία καθιερώνει ένα σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας («κοινοτικό
σύστηµα») προκειµένου να προωθήσει τη µείωση των εκποµπών
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ζ) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
η) «νεοεισερχόµενος»: κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται µία ή
περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα I και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου ή ενηµέρωση της άδειας εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου λόγω αλλαγής στη φύση ή λειτουργία ή λόγω
επέκτασης της εγκατάστασης, ύστερα από την κοινοποίηση
στην Επιτροπή του εθνικού σχεδίου κατανοµής,
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θ) «κοινό»: ένα ή περισσότερα πρόσωπα και, σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες
προσώπων,

Μία άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου µπορεί να καλύπτει µία ή
περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και
υπό τον ίδιο φορέα εκµετάλλευσης.

ι) «τόνος ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα»: ένας µετρικός
τόνος διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου θερµοκηπίου απαριθµούµενου στο Παράρτηµα II, µε ένα ισοδύναµο δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη.

2.

Άρθρο 4

Οι άδειες περιέχουν τα εξής:

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα εκµετάλλευσης,
β) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκποµπών από την
εγκατάσταση,

Άδειες εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2005,
καµιά εγκατάσταση να µην πραγµατοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα περιλαµβανόµενη στο Παράρτηµα I η οποία οδηγεί σε εκποµπές οριζόµενες σε σχέση µε την εν λόγω δραστηριότητα, εκτός εάν
ο φορέας εκµετάλλευσης της εγκατάστασης είναι κάτοχος άδειας
εκδοθείσας από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6, ή
εάν η εγκατάσταση εξαιρείται προσωρινά από το κοινοτικό σύστηµα
εµπορίας αερίων θερµοκηπίου κατά το άρθρο 27.

Άρθρο 5
Αιτήσεις αδειών εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
Στην αίτηση προς την αρµόδια αρχή για άδεια εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου περιλαµβάνεται περιγραφή:

α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας,

β) των πρώτων και των βοηθητικών υλών η χρήση των οποίων είναι
πιθανόν να οδηγήσει σε εκποµπές αερίων απαριθµούµενων στο
Παράρτηµα I,

γ) των πηγών των απαριθµούµενων στο Παράρτηµα I αερίων τα
οποία εκπέµπονται από την εγκατάσταση, και

δ) των µέτρων παρακολούθησης των εκποµπών και των σχετικών
εκθέσεων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που υιοθετούνται βάσει
του άρθρου 14.

Η αίτηση περιλαµβάνει επίσης µη τεχνική περίληψη των λεπτοµερειών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

γ) απαιτήσεις παρακολούθησης, στις οποίες καθορίζονται η µεθοδολογία και η συχνότητα παρακολούθησης,
δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, και
ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιωµάτων ίσων µε τις συνολικές
εκποµπές της εγκατάστασης ανά ηµερολογιακό έτος, όπως
πιστοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 15, µέσα σε τέσσερις
µήνες από τη λήξη του εν λόγω έτους.
Άρθρο 7
Αλλαγές που σχετίζονται µε εγκαταστάσεις
Ο φορέας εκµετάλλευσης ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε
σχεδιαζόµενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας, ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία µπορεί να απαιτεί ενηµέρωση της
άδειας εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Εφόσον ενδείκνυται, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την άδεια. Αν υπάρχει αλλαγή στην ταυτότητα
του φορέα, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνοµα και η διεύθυνση του νέου φορέα.
Άρθρο 8
Συντονισµός µε την οδηγία 96/61/ΕΚ
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, για τις εγκαταστάσεις στις οποίες
διεξάγονται δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I
της οδηγίας 96/61/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης
άδειας εκποµπών αερίων θερµοκηπίου συντονίζονται µε τις αντίστοιχες για την άδεια που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Οι
απαιτήσεις των άρθρων 5, 6 και 7 της παρούσας οδηγίας µπορούν
να εντάσσονται στις διαδικασίες της οδηγίας 96/61/ΕΚ.
Άρθρο 9
Εθνικό σχέδιο κατανοµής

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις και περιεχόµενο της άδειας εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου
1.
Η αρµόδια αρχή εκδίδει άδεια εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
µε την οποία επιτρέπονται οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από
ολόκληρη την εγκατάσταση ή τµήµα της, εφόσον κρίνει ότι ο
φορέας εκµετάλλευσης είναι ικανός να παρακολουθεί τις εκποµπές
και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές.

1.
Για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφοι
1 και 2, κάθε κράτος µέλος καταρτίζει εθνικό σχέδιο µε τη συνολική ποσότητα δικαιωµάτων που σκοπεύει να κατανείµει για την
περίοδο αυτή και τον τρόπο κατανοµής. Το σχέδιο βασίζεται σε
αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που απαριθµούνται στο Παράρτηµα III, λαµβανοµένων δεόντως
υπόψη των τυχόν παρατηρήσεων του κοινού. Με την επιφύλαξη
της συνθήκης, η Επιτροπή θα διατυπώσει το αργότερο µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 2003 κατευθύνσεις για την εφαρµογή των κριτηρίων που αναφέρονται στο Παράρτηµα III.
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Για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το
σχέδιο δηµοσιεύεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη µέλη µέχρι τις 31 Μαρτίου 2004 το αργότερο. Για τις
µετέπειτα περιόδους, το σχέδιο δηµοσιεύεται και κοινοποιείται
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη δεκαοκτώ τουλάχιστον
µήνες πριν από την έναρξη της σχετικής περιόδου.
2.
Τα εθνικά σχέδια κατανοµής εξετάζονται στα πλαίσια της
επιτροπής του άρθρου 23 παράγραφος 1.
3.
Εντός τριµήνου από την κοινοποίηση εθνικού σχεδίου κατανοµής από κράτος µέλος βάσει της παραγράφου 1, η Επιτροπή
µπορεί να απορρίψει το σχέδιο αυτό, ή οποιαδήποτε πτυχή του,
για λόγους µη συµβατότητας µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος III
ή µε το άρθρο 10. Το κράτος µέλος λαµβάνει απόφαση βάσει του
άρθρου 11, παράγραφοι 1 ή 2 µόνον εάν οι προτεινόµενες τροποποιήσεις γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή. Κάθε απορριπτική
απόφαση της Επιτροπής αιτιολογείται.
Άρθρο 10
Μέθοδος κατανοµής
Κατά την τριετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005 τα
κράτη µέλη κατανέµουν τα δικαιώµατα δωρεάν. Κατά την πενταετή
περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008, τα κράτη µέλη
κατανέµουν δωρεάν τουλάχιστον το 90 % των δικαιωµάτων.
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Άρθρο 12
Μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση δικαιωµάτων
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να µπορούν να µεταβιβάζονται δικαιώµατα µεταξύ
α) προσώπων εντός της Κοινότητας,
β) προσώπων εντός της Κοινότητας και προσώπων σε τρίτες χώρες,
όπου τέτοια δικαιώµατα αναγνωρίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 25 χωρίς άλλους περιορισµούς εκτός από εκείνους που
περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία ή θεσπίζονται βάσει
αυτής.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα δικαιώµατα που εκχωρούνται από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους να αναγνωρίζονται για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκµετάλλευσης βάσει της παραγράφου 3.
3.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο φορέας εκµετάλλευσης
κάθε εγκατάστασης να παραδίδει µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε
έτους αριθµό δικαιωµάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκποµπές
από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούµενου
ηµερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 15, και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώµατα να ακυρώνονται.

Άρθρο 11
Κατανοµή και εκχώρηση δικαιωµάτων
1.
Κατά την τριετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2005, κάθε κράτος µέλος αποφασίζει τη συνολική ποσότητα
δικαιωµάτων που θα κατανείµει για την εν λόγω περίοδο και την
κατανοµή των εν λόγω δικαιωµάτων στο φορέα εκµετάλλευσης
κάθε εγκατάστασης. Η απόφαση λαµβάνεται τρεις τουλάχιστον
µήνες πριν από την έναρξη της περιόδου και βασίζεται στο εθνικό
σχέδιο κατανοµής που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 9 και σύµφωνα µε το άρθρο 10, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του κοινού.
2.
Κατά την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2008, και για κάθε µετέπειτα πενταετή περίοδο, κάθε κράτος µέλος
αποφασίζει τη συνολική ποσότητα δικαιωµάτων που θα κατανείµει
για την εν λόγω περίοδο και αρχίζει τη διαδικασία κατανοµής των
δικαιωµάτων στο φορέα εκµετάλλευσης κάθε εγκατάστασης. Η απόφαση λαµβάνεται δώδεκα τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη
της σχετικής περιόδου και βασίζεται στο εθνικό του σχέδιο κατανοµής που έχει καταρτισθεί βάσει του άρθρου 9 και σύµφωνα µε το
άρθρο 10, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τυχόν παρατηρήσεις του
κοινού.

4.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε τα
δικαιώµατα να ακυρώνονται ανά πάσα στιγµή ύστερα από αίτηση
του κατόχου τους.
Άρθρο 13
Ισχύς των δικαιωµάτων
1.
Τα δικαιώµατα ισχύουν για εκποµπές πραγµατοποιούµενες
κατά τη διάρκεια της περιόδου του άρθρου 11 παράγραφος 1 ή
2 για την οποία εκχωρούνται.
2.
Τέσσερις µήνες µετά την έναρξη της πρώτης πενταετούς
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, όσα
δικαιώµατα δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν παραδοθεί και ακυρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 3 ακυρώνονται από
την αρµόδια αρχή.
Τα κράτη µέλη µπορούν να εκχωρούν σε πρόσωπα δικαιώµατα για
την τρέχουσα περίοδο, προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωµάτων
τους τα οποία ακυρώνονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.

3.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει της παραγράφου 1 ή 2
πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της συνθήκης, και
ιδιαίτερα µε τα άρθρα 87 και 88. Κατά τη λήψη απόφασης για
την κατανοµή, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τους την ανάγκη
παροχής πρόσβασης στα δικαιώµατα και για νεοεισερχοµένους στην
αγορά.

3.
Τέσσερις µήνες µετά την έναρξη κάθε µετέπειτα πενταετούς
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, όσα
δικαιώµατα δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν επιστραφεί και ακυρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 3 ακυρώνονται από
την αρµόδια αρχή.

4.
Η αρµόδια αρχή εκχωρεί µέρος των συνολικών δικαιωµάτων
ποσότητας εκποµπών ανά έτος της περιόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 ή 2 έως τις 28 Φεβρουαρίου του οικείου έτους.

Τα κράτη µέλη εκχωρούν δικαιώµατα σε πρόσωπα για την τρέχουσα
περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωµάτων τους ακυρωθέντων
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.
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Άρθρο 14
Κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων περί των εκποµπών
1.
Η Επιτροπή καθορίζει κατευθυντήριες γραµµές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων περί των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου που καθορίζονται σε σχέση µε τις απαριθµούµενες
στο Παράρτηµα I δραστηριότητες, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 23 παράγραφος 2, έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2003. Οι
κατευθυντήριες γραµµές βασίζονται στις αρχές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που αναφέρονται στο Παράρτηµα
IV.

2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι εκποµπές παρακολουθούνται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές.

3.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε φορέας εκµετάλλευσης
µιας εγκατάστασης να υποβάλλει κάθε ηµερολογιακό έτος στην
αρµόδια αρχή, µετά τη λήξη του εν λόγω έτους, σύµφωνα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές, έκθεση για τις εκποµπές από την εγκατάσταση.
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3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι κάθε φορέας εκµετάλλευσης
που δεν παραδίδει έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώµατα για την κάλυψη των εκποµπών κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους θα υπόκειται στην καταβολή προστίµου για υπέρβαση εκποµπών. Το πρόστιµο ανέρχεται σε 100 ευρώ για κάθε
τόνο εκποµπών ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα από την εν
λόγω εγκατάσταση, για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώµατα. Η καταβολή του προστίµου δεν απαλλάσσει τον φορέα από
την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επιστροφή δικαιωµάτων για
το επόµενο ηµερολογιακό έτος, δικαιώµατα για ποσότητες εκποµπών ίσες µε τις καθ' υπέρβαση εκποµπές.

4.
Κατά την τριετία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005, τα
κράτη µέλη εφαρµόζουν χαµηλότερο πρόστιµο για καθ' υπέρβαση
εκποµπές, το οποίο ανέρχεται σε 40 ευρώ για κάθε τόνο εκποµπών
ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα από την εν λόγω εγκατάσταση
για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώµατα. Η καταβολή του
προστίµου δεν αίρει την υποχρέωση του φορέα να παραδώσει, κατά
την παράδοση δικαιωµάτων για το επόµενο ηµερολογιακό έτος,
δικαιώµατα για ποσότητες εκποµπών ίσες µε τις καθ' υπέρβαση
εκποµπές.

Άρθρο 17
Πρόσβαση σε πληροφορίες

Άρθρο 15
∆ιακρίβωση
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι
φορείς εκµετάλλευσης βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 ελέγχονται σύµφωνα µε τα κριτήρια που εκτίθενται στο Παράρτηµα V,
και ότι ενηµερώνεται η αρµόδια αρχή.

Οι αποφάσεις που σχετίζονται µε την κατανοµή δικαιωµάτων και οι
εκθέσεις περί των εκποµπών που απαιτούνται βάσει της αδείας
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και φυλάσσονται από την αρµόδια
αρχή τίθενται στη διάθεση του κοινού από την εν λόγω αρχή, υπό
την επιφύλαξη των περιορισµών του άρθρου 3 παράγραφος 3 και
του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ (1).

Άρθρο 18
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι φορέας εκµετάλλευσης η έκθεση
του οποίου δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος V, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, όσον
αφορά τις εκποµπές κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους δεν
θα µπορεί να πραγµατοποιεί περαιτέρω µεταβιβάσεις δικαιωµάτων
µέχρις ότου η έκθεσή του κριθεί ικανοποιητική.

Αρµόδια αρχή
Τα κράτη µέλη προβαίνουν στις ενδεδειγµένες διοικητικές ρυθµίσεις, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού της κατάλληλης αρµόδιας αρχής ή αρχών, προκειµένου να εφαρµοστούν οι κανόνες της
παρούσας οδηγίας. Εφόσον οριστούν πλείονες αρµόδιες αρχές, το
έργο τους βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να συντονίζεται.

Άρθρο 16

Άρθρο 19

Κυρώσεις

Μητρώα

1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών διατάξεων οι
οποίες θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, και λαµβάνουν
όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρµογή τους.
Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην
Επιτροπή έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 το αργότερο, γνωστοποιώντας αµελλητί και κάθε τυχόν µεταγενέστερη τροποποίησή τους.

1.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν την κατάρτιση και τήρηση
µητρώου προς επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής,
της µεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωµάτων. Τα κράτη µέλη
µπορούν να διατηρούν τα µητρώα τους στα πλαίσια ενός ενιαίου
συστήµατος µαζί µε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη.

2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη δηµοσίευση των ονοµάτων
των φορέων εκµετάλλευσης που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για
την παράδοση επαρκών δικαιωµάτων κατά το άρθρο 12 παράγραφος 3.

2.
Οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να κατέχει δικαιώµατα. Το
µητρώο είναι προσιτό στο κοινό και πρέπει να περιέχει χωριστούς
λογαριασµούς για την καταχώριση των δικαιωµάτων που κατέχονται από κάθε πρόσωπο προς το οποίο εκχωρούνται ή µεταβιβάζονται δικαιώµατα.
(1) ΕΕ L . . .
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3.
Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει,
µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, κανονισµό σχετικά
µε ένα τυποποιηµένο και ασφαλές σύστηµα µητρώων υπό τη µορφή
τυποποιηµένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, οι οποίες περιέχουν κοινά στοιχεία για την παρακολούθηση των εκχωρήσεων,
κατοχών, µεταβιβάσεων και ακυρώσεων δικαιωµάτων, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού και η εµπιστευτικότητα, όπως
ενδείκνυται, και να µην γίνονται µεταβιβάσεις ασυµβίβαστες προς
τις δεσµεύσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο.
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Άρθρο 22
Τροποποιήσεις του παραρτήµατος III
Με τη διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2, η Επιτροπή
µπορεί να τροποποιεί το Παράρτηµα III για την περίοδο
2008-2012 βάσει των κατά το άρθρο 21 εκθέσεων και της πείρας
από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 23

Άρθρο 20

Επιτροπή

Κεντρικός διαχειριστής

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί
µε το άρθρο 8 της απόφασης 93/389/ΕΟΚ.

1.
Η Επιτροπή ορίζει κεντρικό διαχειριστή για την τήρηση ανεξάρτητου συστήµατος καταγραφής συναλλαγών για τις εκχωρήσεις,
µεταβιβάσεις και ακυρώσεις δικαιωµάτων.

2.
Ο κεντρικός διαχειριστής πραγµατοποιεί αυτόµατο έλεγχο
κάθε συναλλαγής στα µητρώα µέσω του ανεξάρτητου συστήµατος
καταγραφής συναλλαγών ώστε να µην γίνονται ατασθαλίες στην
εκχώρηση, τη µεταβίβαση και ακύρωση δικαιωµάτων.

3.
Εάν, µέσω του αυτοµάτου ελέγχου, εντοπιστούν ατασθαλίες,
ο κεντρικός διαχειριστής ενηµερώνει το ή τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη, τα οποία οφείλουν να µην καταχωρούν τις συγκεκριµένες
συναλλαγές ή τυχόν περαιτέρω συναλλαγές σχετικές µε τα υπόψη
δικαιώµατα µέχρις ότου παύσει η ατασθαλία.

Άρθρο 21
Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη
1.
Κάθε χρόνο τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Στην
έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθµίσεις για την κατανοµή των δικαιωµάτων, τη λειτουργία των εθνικών µητρώων, την
εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για την παρακολούθηση
και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση, καθώς και σε θέµατα
σχετικά µε τη συµµόρφωση προς την οδηγία και µε τη φορολογική
µεταχείριση των δικαιωµάτων, εάν υπάρχει. Η πρώτη έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2005. Η έκθεση συντάσσεται µε βάση ερωτηµατολόγιο ή σχέδιο γενικών γραµµών που
εκπονεί η Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας
91/692/ΕΟΚ. Το ερωτηµατολόγιο ή το σχέδιο διαβιβάζεται στα
κράτη µέλη έξι µήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της πρώτης έκθεσης.

2.
Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας µέσα σε τρεις µήνες από την παραλαβή των εκθέσεων των
κρατών µελών.

3.
Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
αρµόδιων αρχών των κρατών µελών όσον αφορά εξελίξεις σχετικές
µε θέµατα κατανοµής δικαιωµάτων, λειτουργίας µητρώων, παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, διαπίστωσης της ακριβείας και συµµόρφωσης.

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω
απόφασης.
Η περίοδος που καθορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 24

∆ιαδικασίες για τη µονοµερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων
1.
Από το έτος 2008, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν
την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών, σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία, σε δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και αέρια θερµοκηπίου
οι οποίες δεν απαριθµούνται στο Παράρτηµα I εφόσον η ένταξη
αυτών των εν λόγω δραστηριοτήτων εγκαταστάσεων και αερίων
εγκρίνεται από την Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 23
παράγραφος 2, λαµβανοµένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του συστήµατος και της αξιοπιστίας του συστήµατος της
σχεδιαζόµενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.
Από το 2005 τα κράτη µέλη µπορούν, υπό τις αυτές προϋποθέσεις
να εφαρµόζουν δικαιώµατα εµπορίας δικαιωµάτων σε εγκαταστάσεις
που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα I κάτω από τα αναφερόµενα εκεί όρια δυναµικότητας.
2.
Η κατανοµή σε εγκαταστάσεις που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να διευκρινίζεται κατά το εθνικό σχέδιο κατανοµής
που αναφέρεται στο άρθρο 9.
3.
Η Επιτροπή µπορεί, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος
κράτους µέλους, να θεσπίσει κατευθυντήριες γραµµές για την
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις εκποµπές
από δραστηριότητες εγκαταστάσεις ή αέρια θερµοκηπίου που δεν
απαριθµούνται στο Παράρτηµα I µε τη διαδικασία του άρθρου 23
παράγραφος 2, εφόσον η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων
όσον αφορά αυτές τις εκποµπές µπορεί να γίνεται µε επαρκή ακρίβεια.
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4.
Αν θεσπιστούν τέτοια µέτρα, στις επανεξετάσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 30 εκτιµάται και κατά πόσον το
Παράρτηµα I θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαµβάνει
εκποµπές από τις δραστηριότητες αυτές κατά τρόπο εναρµονισµένο
σε όλη την Κοινότητα.
Άρθρο 25
Σχέσεις µε άλλα συστήµατα εµπορίας εκποµπών αερίων θερµοκηπίου
1.
Θα πρέπει να συναφθούν συµφωνίες µε τρίτες χώρες που
αναφέρονται στο Παράρτηµα Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο και
έχουν επικυρώσει το εν λόγω Πρωτόκολλο για την αµοιβαία αναγνώριση δικαιωµάτων µεταξύ του κοινοτικού συστήµατος και
άλλων συστηµάτων εµπορίας εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης.
2.
Όταν συνάπτεται συµφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο
1, η Επιτροπή καταρτίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2, τις αναγκαίες διατάξεις για την αµοιβαία αναγνώριση
δικαιωµάτων στο πλαίσιο της συµφωνίας αυτής.
Άρθρο 26
Τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ
Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 96/61/ΕΚ προστίθενται
τα ακόλουθα εδάφια:

«Όταν οι εκποµπές ενός αερίου θερµοκηπίου από µια εγκατάσταση προσδιορίζονται στο Παράρτηµα I της οδηγίας
2003/. . ./ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της . . . σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας, και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ (*) σε σχέση
µε µια δραστηριότητα της εν λόγω εγκατάστασης, η άδεια δεν
περιλαµβάνει οριακή τιµή εκποµπών για άµεσες εκποµπές του
εν λόγω αερίου εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται κάποια σηµαντική τοπική ρύπανση.
Για δραστηριότητες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I της
οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ, τα κράτη µέλη δύνανται να µην επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση όσον
αφορά τις µονάδες καύσης ή άλλες µονάδες που εκπέµπουν
διοξείδιο του άνθρακος στον χώρο της εγκατάστασης.
Όταν είναι αναγκαίο, οι αρµόδιες αρχές τροποποιούν την
άδεια.
Τα τρία προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις
που αποκλείονται προσωρινά από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας
σύµφωνα µε το άρθρο 27 της οδηγίας 2003/. . ./ΕΚ.
___________
(*) ΕΕ L . . .»
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Άρθρο 27
Προσωρινή εξαίρεση ορισµένων εγκαταστάσεων
1.
Τα κράτη µέλη δύνανται να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή
για την προσωρινή εξαίρεση ορισµένων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2007 το αργότερο, από το
κοινοτικό σύστηµα. Κάθε αίτηση αναφέρει κάθε τέτοια εγκατάσταση
και δηµοσιεύεται.
2.
Εάν, αφού εξετάσει τις τυχόν παρατηρήσεις του κοινού επί
της αιτήσεως αυτής, η Επιτροπή αποφασίσει µε τη διαδικασία του
άρθρου 23, παράγραφος 2, ότι οι εγκαταστάσεις και δραστηριότητες:
α) ως αποτέλεσµα εθνικών πολιτικών, θα περιορίσουν τις εκποµπές
τους στο βαθµό που αυτό θα συνέβαινε αν ενέπιπταν στις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
β) θα υπόκεινται σε απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναµες προς εκείνες των άρθρων 14
και 15, και
γ) θα υπόκεινται σε κυρώσεις τουλάχιστον ισοδύναµες προς εκείνες
του άρθρου 16, παράγραφοι 1 και 4, σε περίπτωση µη τήρησης
των εθνικών απαιτήσεων,
προβλέπει προσωρινές εξαιρέσεις των εγκαταστάσεων αυτών από το
κοινοτικό σύστηµα.
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς.
Άρθρο 28
Οµαδοποίηση
1.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στους φορείς εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που ασκούν µια από τις δραστηριότητες του Παραρτήµατος I να συγκροτούν οµάδα εγκαταστάσεων
µε την ίδια δραστηριότητα για την περίοδο που αναφέρεται στο
άρθρο 11, παράγραφος 1 ή/και την πρώτη πενταετή περίοδο που
αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 2, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.
2.
Οι φορείς εκµετάλλευσης που ασκούν δραστηριότητα του
Παραρτήµατος I και επιθυµούν να συγκροτήσουν οµάδα υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια αρχή, προσδιορίζοντας τις εγκαταστάσεις και την περίοδο για την οποία επιθυµούν να συγκροτήσουν
οµάδα, και προσκοµίζουν αποδείξεις ότι ο επιµελητής δύναται να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3
και 4.
3.
Οι φορείς εκµετάλλευσης που επιθυµούν να συγκροτήσουν
οµάδα ορίζουν επιµελητή:
α) στον οποίο εκχωρείται το σύνολο των δικαιωµάτων που υπολογίζονται ανά εγκατάσταση των φορέων εκµετάλλευσης, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 11.
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β) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παράδοση δικαιωµάτων ίσων
προς τις συνολικές εκποµπές από τις εγκαταστάσεις της οµάδας,
κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 6, παράγραφος 2, στοιχείο ε)
και 12, παράγραφος 3, και

γ) στον οποίο επιβάλλονται περιορισµοί όσον αφορά την πραγµατοποίηση περαιτέρω µεταβιβάσεων δικαιωµάτων, όταν η έκθεση
του φορέα εκµετάλλευσης δεν κρίνεται ικανοποιητική, σύµφωνα
µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15.

4.
Ο επιµελητής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται για
την παραβίαση απαιτήσεων σχετικά µε την επιστροφή επαρκών
δικαιωµάτων για την κάλυψη των συνολικών εκποµπών από εγκαταστάσεις της οµάδας, κατά παρέκκλιση εκ του άρθρου 16, παράγραφοι 2, 3, και 4.

5.
Το κράτος µέλος που επιθυµεί να επιτρέψει τη συγκρότηση
µιας ή περισσοτέρων οµάδων υποβάλλει στην Επιτροπή την αίτηση
που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Με την επιφύλαξη της συνθήκης, η Επιτροπή δύναται, εντός τριών µηνών από την παραλαβή, να
απορρίψει µια αίτηση, η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας. Κάθε απορριπτική απόφαση αιτιολογείται. Σε
περίπτωση απόρριψης, το κράτος µέλος δύναται να επιτρέψει τη
συγκρότηση οµάδας, µόνον εφόσον η Επιτροπή αποδεχθεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις.

6.
Αν ο επιµελητής δεν συµµορφώνεται προς τις κυρώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης στην οµάδα καθίσταται υπεύθυνος, δυνάµει του άρθρου
12, παράγραφος 3 και του άρθρου 16 όσον αφορά τις εκποµπές
της εγκατάστασής του.

Άρθρο 29
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θερµοκηπίου και βάσει των διεθνών εξελίξεων, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας:
α) µήπως το Παράρτηµα I πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συµπεριληφθούν και δραστηριότητες και εκποµπές άλλων αερίων
θερµοκηπίου πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτηµα II,
µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης
του συστήµατος,
β) τη σχέση της κοινοτικής εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών µε τη
διεθνή εµπορία εκποµπών, η οποία θα αρχίσει το 2008,
γ) την περαιτέρω εναρµόνιση της µεθόδου κατανοµής και των
κριτηρίων των εθνικών σχεδίων κατανοµής που αναφέρονται
στο Παράρτηµα III,
δ) τη χρήση πιστωτικών µορίων από βασιζόµενους σε σχέδια µηχανισµούς,
ε) τη σχέση της εµπορίας εκποµπών µε άλλες πολιτικές και µέτρα
εφαρµοζόµενα σε επίπεδο κράτους µέλους και σε επίπεδο Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένης της φορολογίας, που επιδιώκουν τους ίδιους στόχους,
στ) την αναγκαιότητα ενός ενιαίου κοινοτικού µητρώου, και
ζ) το επίπεδο των κυρώσεων για υπερβάσεις εκποµπών, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τον πληθωρισµό,
η) τη λειτουργία της αγοράς δικαιωµάτων, καλύπτοντας ιδίως όλες
τις πιθανές διαταράξεις της αγοράς,

Ανωτέρα βία
∆ιαρκούσης της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από την Επιτροπή, για
ορισµένες εγκαταστάσεις, την έκδοση επιπρόσθετων δικαιωµάτων
λόγω ανωτέρας βίας. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν η περίπτωση
ανωτέρας βίας αποδεικνύεται δεόντως και στην περίπτωση αυτή
εγκρίνει την έκδοση επιπρόσθετων και µη µεταφερόµενων δικαιωµάτων από το συγκεκριµένο κράτος µέλος προς τους φορείς εκµετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

θ) τον τρόπο προσαρµογής του κοινοτικού συστήµατος εµπορίας
στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση,
ι) την οµαδοποίηση.
Η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006, συνοδευόµενη
εφόσον απαιτείται από σχετικές προτάσεις.

Άρθρο 30
Επανεξέταση και ανάπτυξη
1.
Με βάση την πρόοδο κατά την παρακολούθηση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει πρόταση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 2004 για την τροποποίηση του Παραρτήµατος I
ώστε να συµπεριληφθούν και άλλες δραστηριότητες και εκποµπές
άλλων αερίων θερµοκηπίου που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II.

2.
Με βάση την πείρα από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
και την πρόοδο κατά την παρακολούθηση των εκποµπών αερίων

3.
Η σύνδεση των βασιζόµενων σε σχέδια µηχανισµών, συµπεριλαµβανοµένων του Μηχανισµού Κοινής Εφαρµογής (JI) και του
Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) µε το κοινοτικό σύστηµα
είναι ευκταία και σηµαντική για την επίτευξη των στόχων τόσο της
µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου ως και της συµφερότερης λειτουργίας του κοινοτικού συστήµατος και, ως εκ τούτου,
τα πιστωτικά µόρια εκποµπών που απορρέουν από αυτούς τους
βασιζόµενους σε σχέδια µηχανισµούς θα αναγνωρίζονται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στο σύστηµα αυτό, σύµφωνα µε λεπτοµερείς κανόνες που προτείνει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συµβούλιο και οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν παράλληλα
µε το κοινοτικό σύστηµα το 2005.
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Άρθρο 31

Άρθρο 32

Εφαρµογή

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα δηµοσίευσής της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 το
αργότερο. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή
κοινοποιεί στα υπόλοιπα κράτη µέλη τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές αυτές διατάξεις.

Άρθρο 33
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις διατάξεις αυτές, οι εν λόγω
διατάξεις περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα
κράτη µέλη ορίζουν τις σχετικές µε την αναφορά αυτή λεπτοµέρειες.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εθνικής νοµοθεσίας που θέσπιζαν στον τοµέα της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή πληροφορεί τα κράτη µέλη σχετικώς.

...
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3, 4, 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 28 ΚΑΙ 30
1. Οι εγκαταστάσεις ή µέρη εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιµή νέων προϊόντων και
διεργασιών δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
2. Οι κατωτέρω κατώτατες οριακές τιµές αναφέρονται εν γένει σε παραγωγικό δυναµικό ή σε πραγµατική παραγωγή. Όταν ένας
φορέας εκµετάλλευσης αναπτύσσει στην ίδια εγκατάσταση ή στον ίδιο χώρο εγκαταστάσεων διάφορες δραστηριότητες
υπαγόµενες στην ίδια υποκατηγορία, το εκάστοτε δυναµικό των δραστηριοτήτων αυτών αθροίζεται.
∆ραστηριότητες

Αέρια θερµοκηπίου

Ενεργειακές δραστηριότητες
Εγκαταστάσεις καύσεως µε ονοµαστική θερµική κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτός
εγκαταστάσεων επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

∆ιοξείδιο του άνθρακα

∆ιυλιστήρια ορυκτελαίων

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Οπτανθρακοποιεία

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων µετάλλων
Εγκαταστάσεις φρύξεως ή θερµοσυσσωµάτωσης µεταλλευµάτων (συµπεριλαµβανοµένων
και θειούχων µεταλλευµάτων)

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής
τήξη) συµπεριλαµβανοµένης και της συνεχούς χυτεύσεως, µε δυναµικότητα άνω των 2,5
τόνων την ώρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Βιοµηχανία ανόργανων υλών
Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού δυναµικού άνω των 500 τόνων την ηµέρα ή ασβέστου σε περιστροφικούς
κλιβάνους παραγωγικού δυναµικού άνω των 50 τόνων την ηµέρα ή σε άλλους κλιβάνους
παραγωγικού δυναµικού άνω των 50 τόνων την ηµέρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υάλου, συµπεριλαµβανοµένων και ινών υάλου, µε
τηκτική ικανότητα άνω των 20 τόνων την ηµέρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κεραµικών προϊόντων µε πύρωση, ιδίως δε κεραµιδιών,
τούβλων, πυρίµαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης, παραγωγικού
δυναµικού άνω των 75 τόνων την ηµέρα ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 4 m3
και πυκνότητας στοιβασίας ανά κλίβανο άνω των 300 kg/m3

∆ιοξείδιο του άνθρακα

Άλλες δραστηριότητες
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή
α) πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

∆ιοξείδιο του άνθρακα

β) χαρτιού και χαρτονιού παραγωγικού δυναµικού άνω των 20 τόνων την ηµέρα

∆ιοξείδιο του άνθρακα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 30
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Μεθάνιο (CH4)
Υποξείδιο του αζώτου (N2O)
Υδροφθοράνθρακες (HFCs)
Υπερφθοράνθρακες (PFCs)
Εξαφθοριούχο θείο (SF6)

C 125 E/83

C 125 E/84

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 9, 22 ΚΑΙ 30
1) Η συνολική ποσότητα των κατανεµητέων δικαιωµάτων για τη σχετική περίοδο πρέπει να αντιστοιχεί προς την υποχρέωση
του κράτους µέλους να περιορίσει τις εκποµπές του βάσει της απόφασης 2002/358/ΕΚ και του Πρωτοκόλλου του Κιότο,
λαµβανοµένης υπόψη αφενός της αναλογίας συνολικών εκποµπών που τα δικαιώµατα αυτά αντιπροσωπεύουν σε σύγκριση
µε τις εκποµπές από πηγές που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και αφετέρου των εθνικών πολιτικών ενέργειας,
και θα πρέπει να συµφωνεί µε το εθνικό πρόγραµµα για τις κλιµατικές µεταβολές.
2) Η συνολική ποσότητα των κατανεµητέων δικαιωµάτων πρέπει να αντιστοιχεί προς τις εκτιµήσεις της πραγµατικής και της
προβλεπόµενης προόδου προς εκπλήρωση των συνεισφορών των κρατών µελών στις δεσµεύσεις της Κοινότητας βάσει της
αποφάσεως 93/389/ΕΟΚ.
3) Οι ποσότητες των κατανεµητέων δικαιωµάτων πρέπει να αντιστοιχούν προς το δυναµικό, συµπεριλαµβανοµένου του
τεχνολογικού δυναµικού, δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτό το σύστηµα µείωσης των εκποµπών. Τα κράτη
µέλη µπορούν να βασίζουν την κατανοµή δικαιωµάτων στις µέσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου ανά προϊόν σε κάθε
τοµέα δραστηριοτήτων και στην πρόοδο που είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε κάθε δραστηριότητα.
4) Το σχέδιο πρέπει να είναι συνεπές µε άλλα κοινοτικά νοµοθετικά µέσα και µέσα πολιτικής, πρέπει δε να λαµβάνονται υπόψη
τυχόν αναπόφευκτες αυξήσεις εκποµπών λόγω νέων νοµοθετικών απαιτήσεων.
5) Το σχέδιο δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις µεταξύ επιχειρήσεων ή τοµέων ώστε να ευνοούνται αθεµίτως κάποιες επιχειρήσεις
ή δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της συνθήκης και ιδίως των άρθρων 87 και 88.
6) Το σχέδιο πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίον οι νεοεισερχόµενοι θα µπορούν να αρχίζουν να
συµµετέχουν στο κοινοτικό σύστηµα στο οικείο κράτος µέλος.
7) Το σχέδιο δύναται να συνεκτιµά την έγκαιρη δράση και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίον η έγκαιρη
δράση λαµβάνεται υπόψη.
8) Το σχέδιο περιέχει πληροφορίες για το πώς λαµβάνεται υπόψη η καθαρή τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειακώς αποδοτικών τεχνολογιών.
9) Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα του κοινού να διατυπώνει παρατηρήσεις, και περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε
τον οποίον οι παρατηρήσεις αυτές θα λαµβάνονται δεόντως υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης για την κατανοµή
δικαιωµάτων.
10) Το σχέδιο περιέχει πίνακα των εγκαταστάσεων που καλύπτει η παρούσα οδηγία, µε τις ποσότητες δικαιωµάτων που
πρόκειται να διατεθούν σε καθεµία.
11) Το σχέδιο µπορεί να περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο θα λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη ανταγωνισµού από
χώρες/φορείς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Παρακολούθηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
Οι εκποµπές παρακολουθούνται είτε µε υπολογισµό είτε µε µετρήσεις.
Υπολογισµός
Οι εκποµπές υπολογίζονται µε τον τύπο:
∆εδοµένα δραστηριότητας × συντελεστής εκποµπών × συντελεστής οξειδώσεως
Τα δεδοµένα δραστηριότητας (χρησιµοποιούµενο καύσιµο, ρυθµός παραγωγής, κ.λπ.) παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασµού ή µε µετρήσεις.
Χρησιµοποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκποµπών. Για όλα τα καύσιµα γίνονται δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκποµπών. Εξ ορισµού συντελεστές είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσιµα εκτός από την περίπτωση µη διαθέσιµων στο
εµπόριο καυσίµων (π.χ. απόβλητα καύσιµα όπως ελαστικά και αέρια βιοµηχανικών διεργασιών). Πρέπει να εκπονηθούν, για µεν
τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστές ανά κοίτασµα, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισµού συντελεστές για την ΕΕ ή κατά χώρα
παραγωγής. Για τα προϊόντα διυλίσεως είναι αποδεκτές οι εξ ορισµού τιµές της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας για τις Κλιµατικές
Μεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής εκποµπών για τη βιοµάζα είναι µηδέν.
Εάν στο συντελεστή εκποµπών δεν λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι µέρος του άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιµοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογιστεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκποµπών
στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρµοστεί συντελεστής οξειδώσεως.
Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι εξ ορισµού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται βάσει της οδηγίας 96/61/ΕΚ, εκτός εάν ο
φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι.
Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιµο πρέπει να γίνεται χωριστός υπολογισµός.
Μετρήσεις
Για τις µετρήσεις εκποµπών χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες ή αποδεκτές µέθοδοι που επιβεβαιώνονται µε υπολογισµό των
εκποµπών.
Παρακολούθηση εκποµπών άλλων αερίων θερµοκηπίου
Χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες ή αποδεκτές µέθοδοι που θα εκπονηθούν από την Επιτροπή, σε συνεργασία µε όλους τους
οικείους ενδιαφεροµένους και θα θεσπιστούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 23 παράγραφος 2.
Υποβολή έκθεσης για τις εκποµπές
Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκµετάλλευσης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται:
— Ονοµασία της εγκατάστασης,
— ∆ιεύθυνση της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του ταχυδροµικού τοµέα και της χώρας,
— Τύπος και αριθµός δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος I που λαµβάνουν χώρα στην εγκατάσταση,
— ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ενός ατόµου επαφής, και
— Όνοµα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν µητρικής επιχείρησης.
Β. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήµατος I που λαµβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο
υπολογίζονται οι εκποµπές:
— Στοιχεία δραστηριότητας,
— Συντελεστές εκποµπών,
— Συντελεστές οξειδώσεως,
— Συνολικές εκποµπές, και
— Αβεβαιότητα.
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Γ. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήµατος I που λαµβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο
γίνονται µετρήσεις εκποµπών:
— Συνολικές εκποµπές, και
— Πληροφορίες για την αξιοπιστία των µεθόδων µέτρησης, και
— Αβεβαιότητα.
∆. Για εκποµπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει και τον συντελεστή οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση
έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση ειδικού κατά δραστηριότητα συντελεστή εκποµπών.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για τον συντονισµό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης µε τυχόν υφιστάµενες σχετικές
απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15
Γενικές αρχές
1) Οι εκποµπές από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτηµα I υπόκεινται σε εξακρίβωση.
2) Η διαδικασία εξακρίβωσης περιλαµβάνει εξέταση της βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 εκθέσεως και της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, και η ακρίβεια των συστηµάτων
παρακολούθησης και των σχετικών µε τις εκποµπές αναφερόµενων στοιχείων και πληροφοριών, και ειδικότερα:
α) τα αναφερόµενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικές µετρήσεις και υπολογισµοί,
β) η επιλογή και η χρήση συντελεστών εκποµπής,
γ) οι υπολογισµοί για τον προσδιορισµό των συνολικών εκποµπών, και
δ) εφόσον γίνεται χρήση µετρήσεων, η καταλληλότητα της επιλογής και χρήσης των µεθόδων µέτρησης.
3) Οι αναφερόµενες εκποµπές µπορούν να επικυρώνονται µόνον εφόσον έγκυρα αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισµό των εκποµπών µε υψηλό βαθµό βεβαιότητας. Υψηλός βαθµός βεβαιότητας σηµαίνει ότι ο φορέας
εκµετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι:
α) τα αναφερόµενα στοιχεία είναι απηλλαγµένα ασυνεπειών,
β) η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά πρότυπα, και
γ) τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης είναι πλήρη και συνεπή.
4) Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία σχετικά µε το αντικείµενο της διαπίστωσης της
ακρίβειας.
5) Ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγεγραµµένη στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).

Μεθοδολογία
Στρατηγική ανάλυση
6) Η διαπίστωση της ακρίβειας βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στην
εγκατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι ο ελεγκτής πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της σηµασίας τους για
τις εκποµπές.
Ανάλυση διεργασίας
7) Η διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλόµενων πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, πρέπει να γίνεται στον χώρο της
εγκατάστασης. Ο ελεγκτής πρέπει να προβαίνει σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας
των αναφερόµενων στοιχείων και πληροφοριών.
Ανάλυση κινδύνων
8) Ο ελεγκτής αξιολογεί όλες τις πηγές εκποµπών της εγκατάστασης ως προς την αξιοπιστία των δεδοµένων κάθε πηγής που
συντελεί στις συνολικές εκποµπές της εγκατάστασης.
9) Βάσει της αναλύσεως αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς τις πηγές µε υψηλό κίνδυνο σφάλµατος και άλλες πτυχές της
διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλµατα κατά τον προσδιορισµό
των συνολικών εκποµπών. Στην ανάλυση περιλαµβάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των συντελεστών εκποµπής και οι υπολογισµοί
που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισµό του επιπέδου των εκποµπών από µεµονωµένες πηγές εκποµπών. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίδεται στις πηγές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλµατος και στις προαναφερθείσες πτυχές
της διαδικασίας παρακολούθησης.
10) Ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη όλες τις µεθόδους διαχείρισης του κινδύνου που εφαρµόζει ο φορέας εκµετάλλευσης για να
ελαχιστοποιεί τον βαθµό αβεβαιότητας.
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Έκθεση
11) Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετικά µε τη διαδικασία επικύρωσης, στην οποία δηλώνει εάν η βάσει του άρθρου 14,
παράγραφος 3, έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται όλα τα θέµατα σχετικά µε την εκτελεσθείσα
εργασία. ∆ήλωση ότι η βάσει του άρθρου 14, παράγραφος 3 έκθεση είναι ικανοποιητική µπορεί να γίνει εάν, κατά τη
γνώµη του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούµενες συνολικές εκποµπές.
Ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας του ελεγκτή
12) Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον φορέα εκµετάλλευσης, να εκτελεί το έργο του µε ορθό και αντικειµενικό
επαγγελµατικό τρόπο και να γνωρίζει σε βάθος:
α) τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραµµές που έχουν θεσπισθεί
από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1,
β) τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά µε τις ελεγχόµενες δραστηριότητες, και
γ) την πηγή όλων των πληροφοριών σχετικά µε κάθε πηγή εκποµπών στην εγκατάσταση, ιδιαίτερα, σχετικά µε τη συγκέντρωση, τη µέτρηση, τον υπολογισµό και την αναφορά των στοιχείων.
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 23 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων
θερµοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου.

2. Η Επιτροπή Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της στις 14 Μαρτίου 2002.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 29 Μαΐου 2002.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Οκτωβρίου 2002.

5. Στις 18 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 παρ. 2
της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Ο γενικός στόχος της προτεινόµενης οδηγίας είναι η θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τη θέσπιση πλαισίου ΕΕ και την εξασφάλιση αγοράς
σε κλίµακα ΕΕ για τα δικαιώµατα εκποµπών. Αυτό το µέσο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της
Επιτροπής για την επίτευξη του στόχου του Κυότο µε τον αποδοτικότερο οικονοµικά τρόπο. Η εµπορία
εκποµπών θα µειώσει το κόστος των µειώσεων εκποµπών εξασφαλίζοντας ότι οι µειώσεις αυτές γίνονται εκεί
όπου στοιχίζουν λιγότερο. Ταυτόχρονα, η εµπορία εκποµπών είναι αποτελεσµατική από πλευράς περιβάλλοντος µε την επίτευξη προκαθορισµένης µείωσης εκποµπών από τις καλυπτόµενες δραστηριότητες. Η πρόταση
εγγυάται την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αποφεύγει τις απαράδεκτες στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού.

Η οδηγία είναι ιδιαίτερα σηµαντική προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τηρούνται αποδοτικότερα από οικονοµικής απόψεως οι νόµιµες δεσµεύσεις µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο, το οποίο επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1) και τα κράτη µέλη της στις
31 Μαΐου 2002.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικό πλαίσιο
Από τις 73 τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, στην κοινή θέση
ενσωµατώνονται 23 (πλήρως, εν µέρει ή κατ' αρχήν, µε πανοµοιότυπη ή παρόµοια διατύπωση, ή κατά το
πνεύµα). Το Συµβούλιο κρίνει ότι η κοινή θέση δεν αλλοιώνει την προσέγγιση και τους στόχους της
αρχικής πρότασης της Επιτροπής και σηµειώνει ότι και η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση ως έχει.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κατά την ψηφοφορία από την ολοµέλεια στις 10 Οκτωβρίου 2002, το ΕΚ ενέκρινε 73 τροπολογίες της
πρότασης. 23 από αυτές έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση του Συµβουλίου (18 στα άρθρα, 3 στις
αιτιολογικές παραγράφους και 2 στα παραρτήµατα), είτε κατά λέξη, είτε εν µέρει είτε κατά το πνεύµα.
(1) Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύµβαση-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές και
την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων (ΕΕ L 130 της 15.5.2002, σ. 1).
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α) Οι αποδεκτές τροπολογίες παρατίθενται κατωτέρω µε τη σειρά ενσωµάτωσής τους στην κοινή θέση.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 0 : Η πρώτη πρόταση έγινε αποδεκτή και ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 24.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 3 : Έγινε αποδεκτή και ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 25.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 5 : Αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική παράγραφο 5.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 0 2 : Αντικατοπτρίζεται κατ' αρχήν και εν µέρει στο άρθρο 10. Συναφές επίσης
είναι το άρθρο 30 γ), και σηµειώνεται η δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής στα πρακτικά για
την συµφωνία ότι «το κατανέµον κράτος µέλος επωφελείται τυχόν εισοδηµάτων που απορρέουν από
κατανοµή για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.»
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 5 : Αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 19 παρ. 3.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 9 : Αντικατοπτρίζεται κατ' αρχήν στο άρθρο 14 παρ. 3.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 4 0 : Έγινε αποδεκτή στο άρθρο 16 παρ. 2.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 4 1 : Έγινε αποδεκτή.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 4 2 : Έγινε αποδεκτή.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 4 6 : Αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 17.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 4 3 : Αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 21.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 4 9 : Έγινε αποδεκτή κατ' αρχήν και εν µέρει στο άρθρο 22 µε τον σαφή χρονικό
περιορισµό που ορίζεται για τη χρήση της επιτροπολογίας.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί ε ς 5 1 κ α ι 1 0 3 : Έγιναν αποδεκτές κατ' αρχήν και εν µέρει στο άρθρο 24 παρ. 1
(Σηµειώσατε και την αιτιολογική παράγραφο 17).
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 6 : Αντικατοπτρίζεται και ενσωµατώθηκε εν µέρει στο άρθρο 24. Σηµειώσατε και
την αιτιολογική παράγραφο 14.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 7 : Αντικατοπτρίζεται και ενσωµατώθηκε εν µέρει στο άρθρο 24.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 5 0 : Αντικατοπτρίζεται και ενσωµατώθηκε εν µέρει στο άρθρο 27.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 5 5 : Αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 30 παρ. 2.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 5 6 : Ενσωµατώθηκε στο άρθρο 30 παρ. 2 β).
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 5 7 : Ενσωµατώθηκε στο άρθρο 30 παρ. 2 γ).
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 5 8 : Ενσωµατώθηκε στο άρθρο 30 παρ. 2 i).
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 7 3 : Έγινε αποδεκτή κατ' αρχήν και εν µέρει και ενσωµατώθηκε στο Παράρτηµα III,
σηµείο 10.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 7 4 : Έγινε αποδεκτή εν µέρει και ενσωµατώθηκε στο Παράρτηµα IV.
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β) Οι 50 τροπολογίες που απορρίφθηκαν έχουν καταγραφεί µε τη σειρά µε την οποία θα εφαρµοζόντουσαν στην πρόταση της Επιτροπής, µαζί µε τους λόγους απόρριψής τους.

Αιτιολογικές παράγραφοι
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 : Η τροπολογία αναφέρεται σε γνώµη που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε
σχέση µε άλλη, χωριστή πρόταση της Επιτροπής και συνεπώς το Συµβούλιο την θεωρεί άτοπη.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 : Το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας των κρατών µελών σε αυτά τα θέµατα
περιορίζεται από όσα απορρέουν από την κοινοτική νοµοθεσία και συνεπώς ίσως να µην µπορούν να
δράσουν τόσο ελεύθερα όσο υποθέτει η τροπολογία.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 : Η ανάγκη ενοποιηµένης κοινοτικής προσέγγισης (που αντικατοπτρίζεται στις
αιτιολογικές παραγράφους 7 και 27) δεν αποκλείει την ανάγκη, τα επί µέρους κράτη µέλη να αναλαµβάνουν µεµονωµένες δράσεις σε ατοµική βάση για τη µείωση των αερίων θερµοκηπίου.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 9 1 : Το σύστηµα εµπορίας των εκποµπών πρέπει να αφήνει τους φορείς να αποφασίζουν ποιες τεχνολογίες θα χρησιµοποιήσουν και να µην επιβάλλει τεχνικά πρότυπα που ίσως περιορίζουν τις επιλογές αυτές.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 6 : Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίζουν όσον αφορά τις
ποσότητες που κατανέµονται. Επιπλέον, η προτεινόµενη διατύπωση είναι λειτουργική και συνεπώς
ακατάλληλη ως αιτιολογική παράγραφος. Σηµειώνεται ότι στο Παράρτηµα III, σηµείο 8, καθορίζεται
ότι τα εθνικά σχέδια κατανοµής περιέχουν πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνεται υπόψιν
η καθαρή τεχνολογία, συµπεριλαµβανοµένων των αποδοτικών από ενεργειακή άποψη τεχνολογιών.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 8 : Με την τροπολογία βασικά θα γινόντουσαν δηλώσεις στο προοίµιο της Οδηγίας
σχετικά µε το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγµατεύσεων για τις
κλιµατικές µεταβολές, πράγµα που θα ήταν άτοπο.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 9 : Κατά την άποψη του Συµβουλίου, η προτεινόµενη αιτιολογική σκέψη δεν θα
αντικατοπτρίζει δεόντως τη φύση του συστήµατος στην κοινή θέση. Ο ορισµός στόχων και µέσων
ανάπτυξης για τοµείς που δεν καλύπτει η Οδηγία είναι υπερβολικός και άτοπος. Η σχέση και η
αλληλεπίδραση µε την φορολογία αντικατοπτρίζονται στην υφιστάµενη αιτιολογική παράγραφο 22,
καθώς και στο άρθρο 30 ε) για την επανεξέταση.

Η τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 1 : Είναι λειτουργική διάταξη ακατάλληλη για αιτιολογικό, το δε θέµα της
φορολογίας αντικατοπτρίζεται στην υφιστάµενη αιτιολογική παράγραφο 22, καθώς και στο άρθρο
30 ε) για την επανεξέταση. Όσον αφορά το περιεχόµενο, είναι αµφίβολο ότι η γενική απαγόρευση
του προτεινόµενου τύπου θα αποτελέσει καθολική επιλογή, ανεξαρτήτως των τυχόν υφισταµένων
ειδικών συνθηκών.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 2 : Η κοινή θέση σαφώς προβλέπει την µελλοντική προσθήκη των φθοριούχων
αερίων, εφόσον µπορούν να υπόκεινται σε παρακολούθηση και εφόσον µπορούν να υποβάλλονται
σχετικές αναφορές µε επαρκή ακρίβεια, πράγµα που αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 24 παρ. 3 και 4.
Κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, θα ήταν πρόωρο να περιληφθούν ενωρίτερα.

C 125 E/91

C 125 E/92

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 4 : Η Οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη και είναι άτοπο να γίνονται δηλώσεις
στο προοίµιο αυτής της Οδηγίας σχετικά µε το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο
των διεθνών διαπραγµατεύσεων για τις κλιµατικές µεταβολές.

Άρθρα
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 9 7 : Απορρίφθηκε για τους ίδιους λόγους όπως και η παραπάνω τροπολογία 6.

Η τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 9 : Θα προϋπέθετε παρακολούθηση του όγκου ακόµη και πριν καθοριστούν οι
απαιτήσεις παρακολούθησης στην άδεια.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 0 : Το σύστηµα, όπως εκτίθεται στην κοινή θέση, επιτρέπει στους φορείς να
αυξήσουν ή να µειώσουν τις τρέχουσες εκποµπές τους, µε µόνο όρο την απαίτηση οι φορείς να
κατέχουν αντίστοιχες ποσότητες κατανοµών για την εν λόγω περίοδο.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 1 : Η έκδοση αδειών δεν θα πρέπει να υπόκειται σε άλλες νοµικές απαιτήσεις εκτός
εκείνων που θεσπίζει η ίδια η Οδηγία ή που εφαρµόζονται ανεξαρτήτως του ότι αναφέρονται ή όχι
(παραδείγµατος χάριν, γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου).

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 2 : Η διάταξη την οποία η τροπολογία αλλάζει, αποσκοπεί στην συνοχή µε τις
διατάξεις για την παροχή άδειας της υφισταµένης Οδηγίας ΟΠΕΡ (IPPC, ολοκληρωµένης πρόληψης και
ελέγχου της ρύπανσης), που πρέπει να διατηρηθούν. Εκτός από τις βασικές πληροφορίες για το όνοµα
και τη διεύθυνση νέων φορέων, πρέπει να εναπόκειται στην αρµόδια αρχή να αποφασίζει ποια στοιχεία
µιας άδειας θα µπορούσαν να χρειάζονται ενηµέρωση.

Η τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 3 : Θα καθιστούσε τα κριτήρια που καταγράφονται στο Παράρτηµα III εξαντλητικά και συνεπώς θα στερούσε από τα κράτη µέλη την αναγκαία ελαστικότητα ώστε να αντικατοπτρίζονται διαφορετικές εθνικές συνθήκες κατά τον καθορισµό στόχων για τους φορείς τους.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 4 : Το προτεινόµενο κατώτατο όριο («cap») δεν είναι αναγκαίο, δεδοµένων των
περιορισµών από τους στόχους των κρατών µελών στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο, των
κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτηµα III της κοινής θέσης και των διατάξεων της Συνθήκης για τις
κρατικές ενισχύσεις. Η τροπολογία θα προσέθετε επιπλέον περιπλοκές στις υφιστάµενες διασφαλίσεις και
είναι περιττή. Επίσης, οι γενικές επιπτώσεις ίσως περιόριζαν µερικά κράτη µέλη περισσότερο από άλλα,
διακινδυνεύοντας µε αυτό τον τρόπο στρέβλωση του ανταγωνισµού.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 5 : Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ανταµείβουν την ενωρίς
ανάληψη δράσης (βλέπε παράρτηµα III, σηµείο 7) όπως κρίνουν αρµόζον.

Η τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 6 : Θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρές και δυσµενείς επιπτώσεις στον ταχύ
χειρισµό των επί µέρους εθνικών σχεδίων κατανοµής, όταν, παραδείγµατος χάριν, η παράληψη ενός
κράτους µέλους να υποβάλει το σχέδιο κατανοµής του θα εµποδίζει τα άλλα κράτη µέλη να αρχίσουν
το εµπόριο.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 7 : Τα υφιστάµενα εθνικά συστήµατα εµπορίας που είναι ασυµβίβαστα προς την
παρούσα πρόταση δεν µπορούν να συνδεθούν χωρίς τη λήψη ειδικών µέτρων. Το γεγονός ότι τα κράτη
µέλη είναι ελεύθερα να διατηρήσουν υφιστάµενα εθνικά συστήµατα των οποίων τα πεδία βρίσκονται
εκτός του συστήµατος της προτεινόµενης Οδηγίας αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική παράγραφο 15.

Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 2 9 : Η τροπολογία αυτή συνδέεται µε την τροπολογία 24 και απορρίπτεται για τους
ίδιους λόγους όπως και η 24. Επιπλέον, το χρονικό όριο που προτείνεται στην τροπολογία είναι
υπερβολικά σύντοµο και δεν θα παρείχε στα κράτη µέλη τον αναγκαίο χρόνο ώστε να συµµορφωθούν
δεόντως.
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Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 7 6 : Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη µέλη να επιλέγουν τον τρόπο µε τον οποίο
τα δικαιώµατα εκποµπής θα κατανέµονται στους νεοεισερχοµένους, υπό τον γενικό όρο ότι θα διασφαλίζεται η πρόσβαση καθ' εαυτήν στα δικαιώµατα (βλέπε σχετικά άρθρο 11 παρ. 3).
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 1 : Η τροπολογία αυτή συνδέεται µε την τροπολογία 24 και απορρίπτεται για τους
ίδιους λόγους.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 2 : Η προσχώρηση νέων κρατών µελών θα εισαγάγει και άλλες πηγές — και
συνεπώς, περισσότερες εκποµπές — στο σύστηµα. Συνεπώς, θα χρειασθεί να αυξηθεί ο αριθµός
δικαιωµάτων. Όσον αφορά το θέµα της ενδεχόµενης συνολικής υπερπροσφοράς, πρέπει να σηµειωθεί
ότι τα εθνικά σχέδια κατανοµής υπόκεινται σε εξέταση και ενδεχόµενη απόρριψη εκ µέρους της
Επιτροπής (βλέπε άρθρο 9 παρ. 3 και τα κριτήρια στο Παράρτηµα III).
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 3 : Πρέπει να σηµειωθεί ότι η κοινή θέση δεν θεσπίζει περιορισµούς στις µεταφορές
µεταξύ φορέων εντός κράτους µέλους ή µεταξύ κρατών µελών πέραν εκείνων που προβλέπονται από το
Πρωτόκολλο του Κυότο και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο πλαίσιό του, και ότι οι αρχικές
κατανοµές παρέχονται σε φορείς µάλλον παρά σε εγκαταστάσεις.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 4 : Η προτεινόµενη στην τροπολογία ακύρωση µπορεί να αποβεί εις βάρος του
στόχου της µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µε την αφαίρεση µερικών από τα κίνητρα για τη
διακοπή λειτουργίας και µείωση της δυναµικότητας σε θιγόµενες εγκαταστάσεις. Επιπλέον, η εφαρµογή
των διαδικασιών είναι δυσκίνητη και γραφειοκρατική.
Η τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 6 : Για την συναλλαγή δικαιωµάτων εν µέρει έχει ληφθεί υπόψιν στο άρθρο 13,
µολονότι καθιστά εθελοντική την συναλλαγή δικαιωµάτων για τα κράτη µέλη κατά τις περιόδους
2005-2007 και 2008-2012. Η υποχρεωτική συναλλαγή δικαιωµάτων µεταξύ των περιόδων αυτών
θα ήταν δυσκολότερη για µερικά κράτη µέλη και δεδοµένων των διαφορετικών τους συνθηκών, το
Συµβούλιο κρίνει ότι η επιλογή αυτή θα πρέπει να συνεχίσει να εναπόκειται στα κράτη µέλη.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 7 : Η συναλλαγή δικαιωµάτων, αλλά όχι ο δανεισµός, προβλέπεται από το άρθρο
13, και µάλιστα λόγω της ανάγκης βεβαιότητας όσον αφορά τις ποσότητες των δικαιωµάτων που θα
κατανεµηθούν από την έναρξη κάθε περιόδου.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 3 8 : Η εφαρµογή τέτοιας διάταξης θα ήταν υπερβολικά πολύπλοκη και τα οφέλη
αµφίβολα.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 8 0 : Αρµόδια όσον αφορά το θέµα εξακολουθούν να είναι τα κράτη µέλη, και
εναπόκειται σε αυτά να αποφασίζουν για τον τρόπο µε το οποίο θα χρησιµοποιούν τα έσοδα για τις
κυρώσεις αυτές.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 4 5 : Η φορολογική εναρµόνιση διέπεται από ειδικές διατάξεις της Συνθήκης, και δεν
µπορεί να την προκαλέσει η παρούσα Οδηγία.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί ε ς 4 7 - 4 8 : ∆ικαστική προστασία ήδη προβλέπεται από τα κράτη µέλη (παράβαλε, για
παράδειγµα, το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων) και συνεπώς οι προτεινόµενες τροπολογίες είναι περιττές.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 5 2 - 5 3 : Το Συµβούλιο (σε συναπόφαση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) θα κρίνει
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής για τη σύνδεση του συστήµατος εµπορίας µε τους ελαστικούς µηχανισµούς
του Κυότο µέσα στο πλαίσιο της χωριστής σχετικής πρότασης που θα παρουσιάσει η Επιτροπή το
2003. Το Συµβούλιο δεν επιθυµεί να προδικάσει αυτές τις εργασίες στην παρούσα Οδηγία (βλέπε και
άρθρο 30 παρ. 3).
Η τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 5 4 : Κυρίως επαναλαµβάνει τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2, προβλέποντας
την επανεξέταση, την έκθεση και την υποβολή κατάλληλων προτάσεων εκ µέρους της Επιτροπής µέχρι
τις 30 Ιουνίου 2006.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 5 9 : Τα χαρακτηριστικά του κοινοτικού συστήµατος θα πρέπει να επιβεβαιωθούν στο
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συναπόφασης, ώστε να εξασφαλισθεί ο µεγαλύτερος δυνατός βαθµός
βεβαιότητας για την αγορά και τους φορείς.
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Παραρτήµατα
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 6 1 : Βλέπε τα σχόλια για την τροπολογία 12 παραπάνω.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί ε ς 6 2 - 6 3 : Η µελλοντική προσθήκη άλλων αερίων και τοµέων προβλέπεται από το
άρθρο 26, αλλά το Συµβούλιο κρίνει ότι το CO2 πρέπει να αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης. Σε αυτή
τη βάση, δεν έχει νόηµα να περιληφθούν οι εγκαταστάσεις αλουµινίου στο παρόν στάδιο. Επιπλέον, οι
οριακές τιµές που προτείνονται στις τροπολογίες θα προκαλούσαν µεγάλα διοικητικά βάρη.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 6 4 : Το Παράρτηµα II δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο γι' αυτούς τους συντελεστές, που επιπλέον υπόκεινται σε περιοδικές επανεξετάσεις εκ µέρους της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας για
τις Κλιµατικές Μεταβολές των ΗΕ.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί ε ς 6 5 - 6 6 : Το Συµβούλιο απορρίπτει την ιδέα του ανώτατου ορίου («cap») (βλέπε
σχόλια για την τροπολογία 24), οι δε κατανοµές πρέπει να είναι συνεπείς προς τις νοµικά δεσµευτικές
υποχρεώσεις της Κοινότητας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο και τους στόχους των κρατών
µελών στο πλαίσιο της συµφωνίας κατανοµής των βαρών, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι.
Η τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 7 8 : Συνδέεται µε την έννοια του ανώτατου ορίου και δεν είναι αποδεκτή (βλέπε
σχόλια για τις τροπολογίες 24 και 65).
Η τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 7 9 : Συνδέεται µε την τροπολογία 78 και δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή για τους
ίδιους λόγους.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 6 8 : Βλέπε σχόλια για την τροπολογία 12.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 7 0 : Τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να ανταµείβουν την ενωρίς ανάληψη όπως
κρίνουν αρµόζον, υπό τον όρο να υπάρχει συµβατότητα προς τους κανόνες της Συνθήκης για τις
κρατικές ενισχύσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα III (βλέπε και σχόλια για την
τροπολογία 76). ∆εν είναι αποδεκτό από νοµική άποψη να προβλέπεται ενδεχόµενη ανάρµοστη διάκριση στην παρούσα οδηγία, η δε αναφορά σε όσα ήδη εφαρµόζονται σχετικά σύµφωνα µε τη Συνθήκη
θα ήταν περιττό.
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 1 0 4 : Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίζουν για τη µέθοδο
εξασφάλισης κατάλληλης πρόσβασης σε δικαιώµατα στους νεοεισερχοµένους (βλέπε και σχόλια για την
τροπολογία 76).
Τ ρ ο π ο λ ο γ ί α 9 6 : Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη µέλη — βάσει των διαφορετικών τους
εθνικών συνθηκών — να αποφασίζουν για την έκταση στην οποία και τον τρόπο µε τον οποίο θα
ήθελαν να ανταµείβουν την έγκαιρη δράση (βλέπε και σχόλια για τις τροπολογίες 76 και 70).

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Οι αλλαγές που εισήγαγε το Συµβούλιο στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνονται στις
ανησυχίες σε ορισµένα κράτη µέλη, µε τις οποίες συµφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι τα υφιστάµενα
µέσα θα πρέπει, σε ορισµένες περιπτώσεις, να επιτρέπεται να εξακολουθήσουν µέχρι το τέλος του 2007 ως
εναλλακτική λύση της ένταξης των σχετικών εγκαταστάσεων στο σύστηµα εµπορίας των εκποµπών. Για την
πενταετή περίοδο που αρχίζει το 2008, η πρόβλεψη για την «οµαδοποίηση» θα έδινε τη δυνατότητα να
υπάρχει ευκολότερη µετάβαση ανάµεσα στα υφιστάµενα µέσα, όπως είναι οι µακροπρόθεσµες εθνικές συµφωνίες για τις οποίες έχουν γίνει διαπραγµατεύσεις, και την εµπορία εκποµπών.
Στην κοινή θέση ενσωµατώνονται πολλές από τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά
την πρώτη του ανάγνωση. Συγκεκριµένα, επανεξετάσεις θα γίνουν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2004 και την
30ή Ιουνίου 2006 προκειµένου να εξετασθεί κατά πόσον η παρακολούθηση εκποµπών άλλων αερίων θερµοκηπίου µπορεί να γίνει µε επαρκή ακρίβεια και κατά πόσον µπορεί να επεκταθεί το πεδίο του συστήµατος. Από
το 2008 και εξής τα κράτη µέλη θα έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής προσθήκης εκποµπών άλλων αερίων,
κατόπιν της οποίας θα επανεξετάζεται η εναρµόνιση του συστήµατος µε συναπόφαση. Το πεδίο του συστήµατος εµπορίας εκποµπών περιλαµβάνει την παραγωγή ενέργειας, καθώς και θερµότητας και ατµού από
εγκαταστάσεις άνω των 20 MW, ενώ τα κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν την κάλυψη του συστήµατος
από το 2005 ώστε να κατεβάσουν τα όρια. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η αρχικά προταθείσα χρήση της
επιτροπολογίας για την επανεξέταση του Παραρτήµατος III έχει περιορισθεί στην περίοδο 2008-2012 στην
κοινή θέση, πράγµα αναγκαίο καθαρά για λόγους χρονισµού.
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Η απαίτηση στην κοινή θέση για τα κράτη µέλη κατά την περίοδο 2008-2012 να κατανεµηθεί τουλάχιστον το
90 % των δικαιωµάτων δωρεάν παρέχει στις επιχειρήσεις και τα κράτη µέλη µεγαλύτερη βεβαιότητα για το τι
πρέπει να αναµένουν στο µέλλον, το δε θέµα της περαιτέρω εναρµόνισης της µεθόδου κατανοµής θα
περιληφθεί στην επανεξέταση που θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006.
Όσον αφορά τις λεπτοµέρειες σύνδεσης του συστήµατος εµπορίας των εκποµπών ΕΚ µε τους λεγόµενους
βασιζόµενους σε σχέδια µηχανισµούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο, µπορεί να σηµειωθεί ότι η κοινή θέση δεν
προδικάζει το θέµα: µε βάση την προσεχή πρόταση της Επιτροπής για τους βασιζόµενους σε σχέδια µηχανισµούς, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσουν για τις λεπτοµέρειες αυτές µε συναπόφαση. Επιπλέον, στην κοινή θέση γίνεται αποδεκτή η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το σύστηµα
εµπορίας εκποµπών ΕΚ θα πρέπει να συνδέεται µόνο µε συστήµατα σε τρίτες χώρες που έχουν επικυρώσει το
Πρωτόκολλο του Κυότο.
Η ΕΕ επικύρωσε το Πρωτόκολλο του Κυότο στις 31 Μαΐου 2002, και έχει αναλάβει τη δέσµευση να θεσπίσει
πολιτικές για να µειώσει τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. Η εµπορία εκποµπών θα µειώσει τις εκποµπές µε
οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, και η Κοινότητα θα ωφεληθεί πολύ από την πείρα της εµπορίας εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου από το 2005 ώστε να προετοιµασθεί για την έναρξη διεθνούς εµπορίας εκποµπών στο
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο που θα αρχίσει το 2008.
Η ΕΕ προηγείται στην αντιµετώπιση των κλιµατικών µεταβολών καταδεικνύοντας ότι οι εκποµπές αερίων
θερµοκηπίου µπορούν να µειωθούν µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο. Η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει
κατευθυντήριες γραµµές παρακολούθησης µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2003 καθώς και προσανατολισµούς
για τα κριτήρια κατανοµής µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, ενώ τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν θεσπίσει
νοµοθεσία εφαρµογής µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003 και να έχουν προετοιµάσει τα εθνικά τους σχέδια
κατανοµής µέχρι τις 31 Μαρτίου 2004. Οι προσχωρούσες χώρες πρέπει να έχουν προβεί στις ενέργειες
αυτές το αργότερο κατά την ηµεροµηνία προσχώρησής τους. Είναι απαραίτητο να περατωθεί άµεσα η τελική
διατύπωση της οδηγίας εµπορίας εκποµπών, προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση αυτού του χρονοδιαγράµµατος και η διατήρηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στον παγκόσµιο αγώνα εναντίον των κλιµατικών µεταβολών.
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