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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Φεβρουαρίου 2002
για τη θέσπιση µέτρων που θα εφαρµοσθούν το 2002 για την αποκατάσταση του αποθέµατος γάδου στη
Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIα)
δεν υπάρχει πλέον ανάγκη πρόβλεψης της παρουσίας
παρατηρητών επάνω στα σκάφη που χρησιµοποιούν τα ανωτέρω είδη αλιευτικών εργαλείων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37,

(7)

Τα µέτρα που θεσπίστηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2549/2000 του Συµβουλίου, της 17ης Νοεµβρίου 2000,
περί πρόσθετων τεχνικών µέτρων για την αποκατάσταση του
αποθέµατος µπακαλιάρου gadus morhua στη Θάλασσα της
Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIa) (4), όσον αφορά την εισαγωγή σε δοκότρατες φύλλων δικτυώµατος µε πολυγωνικά
µάτια µεγάλου µεγέθους, και την εισαγωγή σε βενθοπελαγικές τράτες χρησιµοποιούµενες για την αλίευση βασιλικών
χτενιών µεγάλου µεγέθους και σε δικτυώµατα µε τετράγωνα
µάτια, πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να παρακαµφθούν οι
πρακτικές δυσχέρειες που έχουν προηγουµένως συναντηθεί.

(8)

∆εδοµένου του επείγοντος χαρακτήρα των µέτρων που πρέπει να ληφθούν, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να αρχίσει
να ισχύει αµελλητί,

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Nοέµβριο του 1999,
εξερεύνηση της θάλασσας
γάδου στη Θάλασσα της
διατρέχει σοβαρό κίνδυνο

(2)

Σε περαιτέρω γνωµατεύσεις του, το ICES ανέφερε ότι οι
ποσότητες γάδου ώριµης ηλικίας στη Θάλασσα της Ιρλανδίας παρέµειναν σε πολύ χαµηλό επίπεδο στη διάρκεια του
2000 και του 2001, θα εξακολουθήσουν δε να κινούνται
σε χαµηλά επίπεδα και κατά το 2002.

(3)

Με τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 304/2000 της Επιτροπής,
9ης Φεβρουαρίου 2000, για την θέσπιση µέτρων για
αποκατάσταση του αποθέµατος γάδου στη Θάλασσα
Ιρλανδίας (διαίρεση VIIα ICES) (2), θεσπίστηκαν µέτρα
την προστασία του γάδου ώριµης ηλικίας στη διάρκεια
περιόδου αναπαραγωγής του 2000.

(4)

το διεθνές συµβούλιο για την
(ICES) ανέφερε ότι το απόθεµα
Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIα)
κατάρρευσης.

της
την
της
για
της

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 300/2001 του Συµβουλίου,
της 14ης Φεβρουαρίου 2001, για τη θέσπιση µέτρων που
θα εφαρµοστούν το 2001 για την αποκατάσταση του
αποθέµατος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση
ICES VIIa) (3), θεσπίστηκαν µέτρα για την προστασία του
γάδου ώριµης ηλικίας στη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής του 2001.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Με τον παρόντα κανονισµό θεσπίζονται µέτρα για τη προστασία
του γάδου ώριµης ηλικίας στη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής του 2002 στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES
VIIα), όπως καθορίζεται στον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 3880/91 του
Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1991, σχετικά µε την υποβολή
στατιστικών για τις ονοµαστικές αλιεύσεις από τα κράτη µέλη που
αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (5).
Άρθρο 2

(5)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής προηγούµενων
µέτρων, πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω επιστηµονική εργασία
και αποκτήθηκε πρακτική εµπειρία από την οποία συνάγεται
ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν για το 2002 οι όροι που
εφαρµόστηκαν το 2001.

(6)

Συγκεκριµένα, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στο εξής η
χρήση ηµιπελαγικών τρατών εντός της κλειστής περιοχής,
και η χρήση τρατών επιλογής θα πρέπει να επεκταθεί σε
µεγαλύτερο τµήµα της κλειστής περιοχής. Κατά συνέπεια,

1.
Κατά την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 30
Aπριλίου 2002, απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τύπου
βενθοπελαγικής τράτας, γρίπου ή παρόµοιων συρόµενων διχτυών,
οποιουδήποτε απλαδιού διχτυού, µανωµένου διχτυού, διχτυού εµπλοκής ή παρόµοιου στατικού διχτυού ή οποιουδήποτε αλιευτικού
εργαλείου το οποίο διαθέτει άγκιστρα, εντός του τµήµατος της
διαίρεσης ICES VIIα που περικλείεται από:
— την ανατολική ακτή της Ιρλανδίας και την ανατολική ακτή της
Βορείου Ιρλανδίας, και

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 35 της 10.2.2000, σ. 10· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 660/2000 (ΕΕ L 80, 31.3.2000, σ. 14).
(3) ΕΕ L 44 της 15.2.2001, σ. 12.

(4) ΕΕ L 292 της 21.11.2000, σ. 5· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1456/2001 (ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 1).
(5) ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1637/2001 (ΕΕ L 222 της 17.8.2001, σ.
20).
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— τις ευθείες γραµµές που ενώνουν διαδοχικά τις εξής γεωγραφικές συντεταγµένες:
σηµείο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Ards της Βορείου
Ιρλανδίας στις 54°30’Β,

13.2.2002

53°45’Β, 06°00’∆
53°45’Β, 05°30’∆
53°30’Β, 05°30’∆

54°30’Β, 04°50’∆

53°30’Β, 06°00’∆

53°15’Β, 04°50’∆

53°45’Β, 06°00’∆.

σηµείο στην ανατολική ακτή της Ιρλανδίας στις 53°15’Β.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εντός της περιοχής και
της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο:
α) επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας µε πόρτες, υπό τον
όρο ότι δεν διατηρείται επί του σκάφους κανένας άλλος τύπος
αλιευτικού εργαλείου και ότι τα αντίστοιχα δίχτυα:
i) έχουν µέγεθος µατιών είτε από 70 mm έως 79 mm, είτε
από 80 mm έως 99 mm, και
ii) διαθέτουν µόνο µία από τις επιτρεπόµενες κλίµακες
µεγέθους µατιών, και
iii) δεν διαθέτουν κανένα επί µέρους µάτι, άσχετα από τη θέση
του στο δίχτυ, µεγέθους µεγαλύτερου από 300 mm, και
iv) χρησιµοποιούνται µόνο σε περιοχή η οποία περικλείεται από
ευθείες γραµµές διερχόµενες διαδοχικά από τις εξής γεωγραφικές συντεταγµένες:
53°30’Β, 05°30’∆
53°30’Β, 05°20’∆

Άρθρο 3
1.
Επιτρέπεται η χρήση βενθοπελαγικής τράτας µε πόρτες µε
µέγεθος µατιών µεταξύ 80 και 99 mm στην οποία δεν περιλαµβάνονται δικτυώµατα µε πολυγωνικά µάτια µεγάλου µεγέθους, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2549/2000 ούτε δικτυώµατα µε τετράγωνα µάτια, όπως ορίζεται
στο άρθρο 2, παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισµού, υπό την
προϋπόθεση ότι τα αλιεύµατα τα οποία αλιεύονται µε τα δίκτυα
αυτά και διατηρούνται επί του σκάφους αποτελούνται από τουλάχιστον 85 % βασιλικά χτένια και όχι περισσότερο από 5 % γάδο.
2.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) 2549/2000, απαγορεύεται η ύπαρξη επί του σκάφους ή
η χρήση δοκότρατας µε µέγεθος µατιών ίσο προς ή µεγαλύτερο
από 80 mm, εκτός εάν ολόκληρο το άνω ήµισυ του εµπρόσθιου
µέρους του διχτυού περιλαµβάνει φύλλο δικτυώµατος µε πολυγωνικά µάτια, κανένα των οποίων δεν είναι µικρότερο από 180 mm,
προσαρµοσµένο απευθείας στο επάνω γραντί ή σε όχι περισσότερες
από τρεις σειρές δικτυώµατος οποιουδήποτε µεγέθους µατιών προσαρµοσµένες απευθείας στο επάνω γραντί.

54°20’Β, 04°50’∆

Το φύλλο δικτυώµατος εκτείνεται προς το πίσω µέρος του δικτύου
τουλάχιστον επί ένα αριθµό µατιών που υπολογίζεται µε:

54°30’Β, 05°10’∆

α) διαίρεση του µήκους σε µέτρα της δοκού του δικτύου επί 12,

54°30’Β, 05°20’∆

β) πολλαπλασιασµό του αποτελέσµατος (α) επί 5400,

54°00’Β, 05°50’∆

γ) διαίρεση του αποτελέσµατος (β) διά του µεγέθους µατιών σε
mm του µικρότερου µατιού το φύλλου δικτυώµατος, και

54°00’Β, 06°10’∆
53°45’Β, 06°10’∆

δ) την µη συνεκτίµηση οποιουδήποτε δεκαδικού ή άλλων κλασµάτων στο αποτέλεσµα (γ).

53°45’Β, 05°30’∆
53°30’Β, 05°30’∆.
β) Η χρήση τρατών επιλογής επιτρέπεται υπό τον όρο ότι κανένας
άλλος τύπος αλιευτικού εργαλείου δεν διατηρείται επί του σκάφους και ότι τα δίχτυα:
i) πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο εδάφιο (α), και
ii) είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτηµα.
Επιπροσθέτως, η χρήση τρατών επιλογής µπορεί επίσης να
επιτραπεί εντός περιοχής η οποία περικλείεται από ευθείες
γραµµές διερχόµενες διαδοχικά από τις εξής γεωγραφικές
συντεταγµένες:

Άρθρο 4
Τα διατηρούµενα επί του σκάφους αλιεύµατα που έχουν αλιευθεί
µε βενθοπελαγική τράτα µε πόρτες ή τράτα επιλογής υπό τις
καθοριζόµενες στο άρθρο 2, παράγραφος 2 προϋποθέσεις,
εκφορτώνονται µόνον εφόσον η ποσοστιαία σύνθεσή τους πληροί
τους όρους του παραρτήµατος I του κανονισµού (EΚ) αριθ. 850/
98 του Συµβουλίου, της 30ής Mαρτίου 1998, για την διατήρηση
των αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων προστασίας των
νεαρών θαλάσσιων οργανισµών (1), όσον αφορά συρόµενα εργαλεία
µεγέθους µατιών µεταξύ 70 mm και 79 mm.
(1) ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 973/2001 (ΕΕ L 137 της
19.5.2001, σ.1).
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Άρθρο 5

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
Εφαρµόζεται από την 14η Φεβρουαρίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2002.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
R. DE RATO Y FIGAREDO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 255/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2002
για καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου
ορισµένων οπωροκηπευτικών
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(2)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1498/98 (2), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιµών κατά

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 13 Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 198 της 15.7.1998, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, για τον καθορισµό των κατ’ αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ’ αποκοπή τιµή
κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052
204
212
608
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
508
624
999
052
204
999

92,5
71,6
144,5
21,1
82,4
116,8
223,4
170,1
132,7
119,7
126,2
55,4
55,4
44,2
45,9
23,9
58,2
47,2
92,6
81,1
86,8

052
204
220
464
600
624
999
052
220
600
999
060
400
404
720
728
999
388
400
528
999

64,6
78,8
59,3
138,7
105,6
76,0
87,2
52,3
43,3
45,7
47,1
33,1
118,8
91,2
113,9
116,6
94,7
119,4
111,6
96,3
109,1

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 256/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2002
για την προσωρινή έγκριση νέων πρόσθετων υλών, την παράταση της προσωρινής έγκρισης πρόσθετης
ύλης και τη µόνιµη έγκριση πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Τα ζητούµενα στοιχεία παραλήφθηκαν από την Επιτροπή
στις 17 Σεπτεµβρίου 2001. Βάσει αυτών, η SCAN
κατέληξε, στην έκθεσή της σχετικά µε το προϊόν Toyocerin που εγκρίθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 2001, ότι η αξιολόγηση των φακέλων που υποβλήθηκαν έδειξε ότι το προϊόν
µπορεί να θεωρηθεί ασφαλές σε ό,τι αφορά την παραγωγή
τοξινών και την αντίσταση στα αντιβιοτικά.

(6)

Εφόσον τα νέα στοιχεία πείθουν την Επιτροπή ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3α στοιχεία β) έως ε) της οδηγίας
70/524/EΟΚ, η προσωρινή έγκριση του παρασκευάσµατος
Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) για τις κατηγορίες ζώων κοτόπουλα προς πάχυνση, όρνιθες ωοτοκίας,
µόσχοι, µόσχοι προς πάχυνση, θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής και κουνέλια προς πάχυνση πρέπει, εποµένως, να
ανανεωθεί µέχρι τη λήξη της µέγιστης πενταετούς προσωρινής έγκρισης. ∆εδοµένης της αναστολής ισχύος της
προσωρινής έγκρισης µεταξύ της 21ης Φεβρουαρίου και
της 31ης Mαΐου 2001, η προσωρινή έγκριση πρέπει να
λήξει στις 7 Οκτωβρίου 2004.

(7)

Η προσωρινή έγκριση του παρασκευάσµατος µικροοργανισµών Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) για τις
κατηγορίες ζώων χοιρίδια, χοίροι και θηλυκοί χοίροι έληξε
στις 21 Απριλίου 2001 µε τη λήξη της µέγιστης πενταετούς
προσωρινής έγκρισης.

(8)

Η SCAN, στην έκθεσή της σχετικά µε το προϊόν Toyocerin που εγκρίθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου 2001, επιβεβαίωσε
ότι το προϊόν, όταν χρησιµοποιείται για τις κατηγορίες ζώων
χοιρίδια, χοίροι προς πάχυνση και θηλυκοί χοίροι, πληροί
τους όρους του άρθρου 3α στοιχεία β) έως ε) της οδηγίας
70/524/EΟΚ. Η έκθεση της SCAN επίσης ήταν ευνοϊκή για
την αποτελεσµατικότητα του προϊόντος Toyocerin κατά
τη χρήση του στις κατηγορίες ζώων χοιρίδια ηλικίας έως
δύο µηνών και θηλυκοί χοίροι.

(9)

Εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι του άρθρου 3α της οδηγίας 70/524/EΟΚ, πρέπει εποµένως να δοθεί µόνιµη
έγκριση για το παρασκεύασµα µικροοργανισµών Bacillus
cereus var. toyoi (NCIMB 40 112) για χρήση στις κατηγορίες ζώων χοιρίδια και θηλυκοί χοίροι, σύµφωνα µε τους
όρους που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

(10)

Η αξιολόγηση του φακέλου δείχνει ότι ενδέχεται να απαιτούνται ορισµένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζοµένων από την έκθεση στις πρόσθετες ύλες. Η προστασία
αυτή πρέπει ωστόσο να εξασφαλίζεται από την εφαρµογή
της οδηγίας 89/391/EΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία (4).

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1970, περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2205/
2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως τα άρθρα 3, 9δ και 9ε,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 70/524/EΟΚ προβλέπει ότι νέες πρόσθετες ύλες
µπορούν να εγκριθούν ύστερα από την εξέταση αίτησης που
υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας.

(2)

Το άρθρο 9ε παράγραφος 1 της οδηγίας 70/524/EΟΚ
προβλέπει ότι δύναται να παρασχεθεί προσωρινή έγκριση σε
νέες πρόσθετες ύλες, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 3α στοιχεία β) έως ε) της εν λόγω οδηγίας και εφόσον
µπορεί εύλογα να υποτεθεί, µε βάση τα διαθέσιµα αποτελέσµατα, ότι όταν χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων
έχουν ένα από τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο α). Αυτή η προσωρινή άδεια µπορεί να
χορηγηθεί για περίοδο έως και τεσσάρων ετών στην
περίπτωση των πρόσθετων υλών που αναφέρονται στο µέρος
II του παραρτήµατος Γ της εν λόγω οδηγίας.

(3)

(4)

Η αξιολόγηση των φακέλων που υποβλήθηκαν για τα αντιπηκτικά «σιδηροκυανιούχο νάτριο» και «σιδηροκυανιούχο
κάλιο», που περιγράφονται στο παράρτηµα I, δείχνει ότι οι
εν λόγω πρόσθετες ύλες πληρούν τους προαναφερόµενους
όρους. Η επιστηµονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων
(SCAN) εξέδωσε ευνοϊκή γνώµη σχετικά µε την ασφάλεια
της χρήσης των προαναφερθέντων αντιπηκτικών, στις 3
∆εκεµβρίου 2001. Συνεπώς, θα πρέπει να λάβουν προσωρινή έγκριση για τετραετή περίοδο.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 937/2001 της Επιτροπής (3) ανανέωσε την προσωρινή έγκριση του παρασκευάσµατος
µικροοργανισµών Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40 112· Toyocerin) για τις κατηγορίες ζώων κοτόπουλα
προς πάχυνση, όρνιθες ωοτοκίας, µόσχοι, µόσχοι προς
πάχυνση, θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής και κουνέλια
προς πάχυνση. Η έγκριση χορηγήθηκε µόνο µέχρι την 1η
Μαρτίου 2002, προκειµένου να δοθεί αρκετός χρόνος για
την εκ νέου αξιολόγηση της ασφάλειας του στελέχους όσον
αφορά την αντίσταση στην τετρακυκλίνη, σύµφωνα µε το
αίτηµα της SCAN, λόγω των στοιχείων που ήρθαν στο φως
από την πρώτη προσωρινή έγκριση της ουσίας.

(1) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ L 297 της 15.11.2001, σ. 3.
(3) ΕΕ L 130 της 12.5.2001, σ. 25.

(4) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
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Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής ζωοτροφών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παρασκευάσµατα που ανήκουν στην οµάδα «συνδετικά, αντιπηκτικά και θροµβωτικά µέσα» και απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι
εγκρίνονται για χρήση ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων
υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα.
Άρθρο 2
Η προσωρινή έγκριση των παρασκευασµάτων που ανήκουν στην
οµάδα των «µικροοργανισµών» και απαριθµούνται στο παράρτηµα
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II παρατείνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω
παράρτηµα.
Άρθρο 3
Τα παρασκευάσµατα που ανήκουν στην οµάδα των «µικροοργανισµών» και απαριθµούνται στο παράρτηµα III εγκρίνονται για
απεριόριστο διάστηµα για χρήση ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή
των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω
παράρτηµα.
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Συνδετικά, αντιπηκτικά και θροµβωτικά µέσα

Πρόσθετη ύλη

Χηµικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέση
ηλικία

Ελάχιστη
Μέγιστη
περιεκτικότητα περιεκτικότητα

Λοιπές προϋποθέσεις

mg/kg πλήρους ζωοτροφής

Λήξη της περιόδου
έγκρισης

EL

Αριθ.
(ή αριθ.
ΕΚ)

Σιδηροκυανιούχο νάτριο

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Όλα τα είδη ή οι κατηγορίες
ζώων

—

—

—

Μέγιστη περιεκτικότητα:
80 mg/kg NaC1 (υπολογισµένο ως
σιδηροκυανιούχο ιόν)

1.3.2006

E 536

Σιδηροκυανιούχο ποτάσσιο

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Όλα τα είδη ή οι κατηγορίες
ζώων

—

—

—

Μέγιστη περιεκτικότητα:
80 mg/kg NaC1 (υπολογισµένο ως
σιδηροκυανιούχο ιόν)

1.3.2006

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μικροοργανισµοί

1

Πρόσθετη ύλη

Χηµικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Λοιπές προϋποθέσεις

CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

Bacillus cereus var. toyoi
NCIMB 40112/
CNCM I-1012

Παρασκευάσµατα
του
Bacillus Κοτόπουλα προς πάχυνση
cereus var. toyoi που περιέχει τουλάχιστον 1 × 1010 CFU/g πρόσθετη
ύλη

Μόσχοι

Μόσχοι προς πάχυνση

0,2 × 109

1 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης, και η σταθερότητα στην σύµπηξη
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σύνθετες
ζωοτροφές που περιέχουν τα εγκεκριµένα
κοκκιδιοστατικά:
monensin
sodium, lasolacide sodium, salinomycine sodium, décoquinate, robenidine,
narasin, halofuginone

7.10.2004

—

0,2 × 109

1 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύµπηξη

7.10.2004

6 µήνες

0,5 × 109

1 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύµπηξη

7.10.2004

—

0,2 × 109

0,2 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύµπηξη
Η ποσότητα του Bacillus cereus var.
toyoi στην καθηµερινή µερίδα δεν πρέπει
να υπερβαίνει τις 1,0 × 109 CFU ανά
100 kg σωµατικού βάρους. Προσθέστε
0,2 × 109 CFU για κάθε επιπλέον
100 kg σωµατικού βάρους

7.10.2004
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Όρνιθες ωοτοκίας

Λήξη της
περιόδου έγκρισης

EL

Αριθ.
(ή αριθ. ΕΚ)

Πρόσθετη ύλη

Χηµικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Λοιπές προϋποθέσεις

CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

Λήξη της
περιόδου έγκρισης

—

0,1 × 109

5 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύµπηξη
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σύνθετες
ζωοτροφές που περιέχουν το εγκεκριµένο κοκκιδιοστατικό: robenidine

7.10.2004

Κουνέλια προς πάχυνση

—

0,1 × 109

5 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η
διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στην σύµπηξη
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σύνθετες
ζωοτροφές που περιέχουν το εγκεκριµένο κοκκιδιοστατικό: robenidine, salnomycin sodium

7.10.2004

EL

Θηλυκά κουνέλια
αναπαραγωγής
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Αριθ.
(ή αριθ. ΕΚ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Μικροοργανισµοί

Αριθ.
(ή αριθ. ΕΚ)

Bacillus cereus var. toyoi
NCIMB 40112/
CNCM I-1012

Χηµικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Παρασκευάσµατα του Bacillus cereus Χοιρίδια
var. toyoi που περιέχει τουλάχιστον
1 × 1010 CFU/g πρόσθετης ύλης

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Λοιπές προϋποθέσεις

CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

Λήξη της
περιόδου έγκρισης

2 µήνες

1 × 109

1 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης, και η σταθερότητα στη
σύµπηξη

Απεριόριστη

Από 1
εβδοµάδα
πριν από
τη γέννα
µέχρι τον
απογαλακτισµό

0,5 × 109

2 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης
ύλης και του προµείγµατος πρέπει
να αναφέρεται η θερµοκρασία
αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης, και η σταθερότητα στη
σύµπηξη

Απεριόριστη

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Θηλυκοί χοίροι

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

EL

E 1701

Πρόσθετη ύλη

Μέγιστη
ηλικία
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 257/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2002
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 194/97 για τον καθορισµό µέγιστων τιµών ανοχής για
ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 για τον καθορισµό
µέγιστων τιµών ανοχής για ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

σιτηρά που προορίζονται για άµεση κατανάλωση. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι, στην περίπτωση των σιτηρών, δεν
µπορεί να αποκλεισθεί ότι οι µέθοδοι διαλογής ή οι άλλες
φυσικές επεξεργασίες µπορούν να µειώσουν το επίπεδο των
προσµείξεων των αφλατοξίνων, αλλά πρέπει να αποδειχθεί η
πραγµατική αποτελεσµατικότητα των µεθόδων αυτών. Επιπλέον, προβλέπεται ότι απουσία στοιχείων που να δικαιολογούν τον καθορισµό ειδικής µέγιστης τιµής για τα ακατέργαστα σιτηρά ισχύουν οι τιµές των 2 µg/kg για την αφλατοξίνη B1 και 4 µg/kg για την ολική αφλατοξίνη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 315/93 του Συµβουλίου, της 8ης
Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις
προσµείξεις των τροφίµων (1), και κυρίως το άρθρο 2,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 194/97 της Επιτροπής, της 31ης
Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισµό µέγιστων τιµών ανοχής
για ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα (2) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1566/
1999 (3), καθορίζει µέγιστες τιµές για την αφλατοξίνη Β1
και την ολική αφλατοξίνη σε ορισµένα τρόφιµα. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου
2001, για τον καθορισµό µέγιστων τιµών ανοχής για ορισµένες προσµείξεις στα τρόφιµα (4), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2375/2001, του Συµβουλίου (5), καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
194/97, µε ισχύ από τις 5 Απριλίου 2002.

(1)

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 194/97 ορίζει ότι οι µέγιστες τιµές
για τους καρπούς µε κέλυφος και τους ξηρούς καρπούς που
θα υποστούν επεξεργασίας διαλογής ή άλλη φυσική επεξεργασία πριν από την κατανάλωσή της από τον άνθρωπο ή τη
χρησιµοποίησή τους ως συστατικών τροφίµων επανεξετάζεται πριν από την 1η Ιουλίου 2001 σύµφωνα µε την πρόοδο
των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων, κυρίως όσον
αφορά την αποτελεσµατικότητα της επεξεργασίας διαλογής
ή των άλλων επεξεργασιών για τον περιορισµό της περιεκτικότητας σε αφλατοξίνες.

(3)

Στη συνάρτηση αυτή, υποβάλλονταν στοιχεία µόνον όσον
αφορά τα αµύγδαλα. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι µέσω
των διαφόρων επεξεργασιών διαλογής και των φυσικών επεξεργασιών, η περιεκτικότητα σε αφλατοξίνες των µη επεξεργασµένων αµυγδάλων περιοριζόταν σηµαντικά στο τελικό
προϊόν προς κατανάλωση. Ωστόσο, δεδοµένης της µεταβλητικότητας των στοιχείων, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ο
βαθµός της µείωσης. Συνεπώς είναι σκόπιµο να διατηρηθούν
οι ισχύουσες µέγιστες τιµές, µε την προϋπόθεση ότι προβλέπεται να επανεξεταστούν.
Όσον αφορά τα σιτηρά που υφίστανται επεξεργασία διαλογής ή άλλη φυσική επεξεργασία πριν από την κατανάλωσή
τους από τον άνθρωπο ή τη χρησιµοποίησή τους ως συστατικών τροφίµων, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 194/97 ορίζει ότι
εάν δεν καθοριστεί ειδική τιµή πριν από την 1η Ιουλίου
2001, ισχύουν στο εξής οι τιµές που καθορίζονται για τα

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

37 της 13.2.1993, σ. 1.
31 της 1.2.1997, σ. 48.
184 της 17.7.1999, σ. 17.
77 της 16.3.2001, σ. 1.
321 της 6.12.2001, σ. 1.

(5)

Στη συνάρτηση αυτή, υποβλήθηκαν στοιχεία µόνον όσον
αφορά τον αραβόσιτο. Μολονότι εκτελείται συνεχής παρακολούθηση για διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών,
βρέθηκε µόνον περιορισµένος αριθµός παρτίδων µε προσµείξεις. Συνεπώς, η δυνατότητα απόδειξης της αποτελεσµατικότητας της επεξεργασίας διαλογής, καθαρισµού και άλλων
φυσικών επεξεργασιών ήταν περιορισµένη. Με βάση τα
περιορισµένα αυτά στοιχεία είναι προφανές ότι µέσω των
διαφόρων επεξεργασιών διαλογής και άλλων φυσικών επεξεργασιών, η περιεκτικότητα του µη επεξεργασµένου αραβόσιτου σε αφλατοξίνες µπορεί να µειωθεί σηµαντικά ύστερα
από τον καθαρισµό του τελικού προς κατανάλωση προϊόντος (νιφάδες χονδραλεσµένου αραβόσιτου, άλλα είδη χοντραλεσµένου καρπού). Οι προσµείξεις από αφλατοξίνες
συγκεντρώνονταν κυρίως στα κατάλοιπα κοσκινίσµατος
(απόβλητα) και σε µικρότερο βαθµό στις φύτρες αραβοσίτου, στο πίτουρο και στο θραυσµένο αραβόσιτο (προϊόντα
για ζωοτροφές). Εφόσον τα στοιχεία είναι περιορισµένα και
ποικιλόµορφα, δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί από ποσοτική άποψη και µε ακρίβεια ο βαθµός της µείωσης που
µπορεί να επιτευχθεί. Καθώς χρειάζονται περισσότερα στοιχεία πριν να εξαχθούν τελικά συµπεράσµατα, είναι σκόπιµο
να επεκταθεί και µάλιστα για τελευταία φορά για τον αραβόσιτο η χρονική περίοδος για την οποία δεν ορίζεται
συγκεκριµένη τιµή.

(6)

Όσον αφορά τα άλλα ακατέργαστα σιτηρά εκτός από τον
αραβόσιτο δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και συνεπώς οι µέγιστες τιµές που καθορίζονται για τα σιτηρά που προορίζονται για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο εφαρµόζονται, από την 1η Ιουλίου 2001, και στα σιτηρά που υφίστανται επεξεργασία διαλογής ή άλλη φυσική επεξεργασία πριν
από την κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο ή τη χρησιµοποίησή τους ως συστατικών τροφίµων.

(7)

Είναι σηµαντικό αυτές οι µέγιστες τιµές να τεθούν σε ισχύ
το συντοµότερο δυνατό και να εξακολουθήσουν να ισχύουν
και µετά από την αντικατάσταση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
194/97 από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 466/2001. Συνεπώς,
αµφότεροι αυτοί οι κανονισµοί πρέπει να τροποποιηθούν
αντίστοιχα.
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Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής
τροφίµων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το σηµείο 2.1 Aφλατοξίνες του τίτλου Ι του παραρτήµατος του κανονισµού (EΚ) αριθ. 194/97 τροποποιείται ως
εξής:
1. Tα σηµεία 2.1.1 και 2.1.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

Προϊόν

Αφλατοξίνες: µέγιστες αποδεκτές
περιεκτικότητες (1)
(µg/kg)
B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.1.1. Φιστίκια, καρποί µε κέλυφος και ξηροί
καρποί και παράγωγα προϊόντα της
µεταποίησής των, προοριζόµενα για
άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή
ως συστατικά τροφίµων

2 (4)

4 (4 )

—

2.1.1.2. Φιστίκια προοριζόµενα να υποστούν
επεξεργασία διαλογής ή άλλες φυσικές
επεξεργασίες πριν από την κατανάλωσή
τους από τον άνθρωπο ή τη χρησιµοποίησή τους ως συστατικών τροφίµων

8 (4)

15 (4)

2.1.1.3. Καρποί µε κέλυφος και ξηροί καρποί
προοριζόµενοι να υποστούν επεξεργασία
διαλογής ή άλλες φυσικές µεθόδους
πριν από την κατανάλωσή τους από τον
άνθρωπο ή τη χρησιµοποίησή τους ως
συστατικών τροφίµων

5 (4)

10 (4)

2.1.2.1. Σιτηρά (συµπεριλαµβανοµένου του
µέλανος σίτου, φυγόπυρου spp.) και
προϊόντα παράγωγα της µεταποίησής
τους, προοριζόµενα για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή ως συστατικά τροφίµων

2

2.1.2.2. Σιτηρά (συµπεριλαµβανοµένου του
µέλανος σίτου, φυγόπυρου spp.), µε
εξαίρεση τον αραβόσιτο, που προορίζονται να υποστούν επεξεργασία διαλογής
ή άλλες φυσικές επεξεργασίες πριν από
την κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο
ή τη χρησιµοποίησή τους ως συστατικών τροφίµων
2.1.2.3. Αραβόσιτος που προορίζετια να υποστεί
επεξεργασία διαλογής ή άλλη φυσική
επεξεργασία, πριν από την κατανάλωσή
του από τον άνθρωπο ή τη χρησιµοποίησή του ως συστατικού τροφίµων

«2.1.1.

2.1.2.

Τρόπος δειγµατοληψίας

Αναλυτική
µέθοδος
αναφοράς

Φιστίκια, καρποί µε κέλυφος και ξηροί
καρποί
Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

—

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

4

—

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

2

4

—

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

—

—

—

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ»

Σιτηρά (συµπεριλαµβανοµένου του
µέλανος σίτου, φυγόπυρου spp.)

2. Η υποσηµείωση 5 διαγράφεται.
3. Η υποσηµείωση 6 διαγράφεται.
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Άρθρο 2
Το σηµείο 2.1 Αφλατοξίνες στο τµήµα 2 του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 τροποποιείται
ως εξής:
1. Τα σηµεία 2.1.1 και 2.1.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:

Προϊόν

Αφλατοξίνες: µέγιστες αποδεκτές
περιεκτικότητας (1)
(µg/kg)
B1

B1 + B2 + G1 + G2

M1

2.1.1.1. Φιστίκια, καρποί µε κέλυφος και ξηροί
καρποί και παράγωγα προϊόντα της
µεταποίησής των, προοριζόµενα για
άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή
ως συστατικά τροφίµων

2 (6)

4 (6 )

—

2.1.1.2. Φιστίκια προοριζόµενα να υποστούν
επεξεργασία διαλογής ή άλλες φυσικές
επεξεργασίες πριν από την κατανάλωσή
τους από τον άνθρωπο ή τη χρησιµοποίησή τους ως συστατικών τροφίµων

8 (6)

15 (6)

2.1.1.3. Καρποί µε κέλυφος και ξηροί καρποί
προοριζόµενοι να υποστούν επεξεργασία
διαλογής ή άλλες φυσικές µεθόδους
πριν από την κατανάλωσή τους από τον
άνθρωπο ή τη χρησιµοποίησή τους ως
συστατικών τροφίµων

5 (6)

10 (6)

2.1.2.1. Σιτηρά (συµπεριλαµβανοµένου του
µέλανος σίτου, φυγόπυρου spp.) και
προϊόντα παράγωγα της µεταποίησής
τους, προοριζόµενα για άµεση κατανάλωση από τον άνθρωπο ή ως συστατικά τροφίµων

2

2.1.2.2. Σιτηρά (συµπεριλαµβανοµένου του
µέλανος σίτου, φυγόπυρου spp.), µε
εξαίρεση τον αραβόσιτο, που προορίζονται να υποστούν επεξεργασία διαλογής
ή άλλες φυσικές επεξεργασίες πριν από
την κατανάλωσή τους από τον άνθρωπο
ή τη χρησιµοποίησή τους ως συστατικών τροφίµων
2.1.2.3. Αραβόσιτος που προορίζετια να υποστεί
επεξεργασία διαλογής ή άλλη φυσική
επεξεργασία, πριν από την κατανάλωσή
του από τον άνθρωπο ή τη χρησιµοποίησή του ως συστατικού τροφίµων

«2.1.1.

2.1.2.

Τρόπος
δειγµατοληψίας

Αναλυτική
µέθοδος
αναφοράς

Φιστίκια, καρποί µε κέλυφος και ξηροί
καρποί
Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

—

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

4

—

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

2

4

—

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ

— (9)

— (9)

—

Οδηγία
98/53/ΕΚ

Οδηγία
98/53/ΕΚ»

Σιτηρά (συµπεριλαµβανοµένου του
µέλανος σίτου, φυγόπυρου spp.)

2. Η υποσηµείωση 8 διαγράφεται.
3. Η υποσηµείωση 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«(9) Εάν δεν έχουν ορισθεί ειδικές τιµές πριν από την 1η Ιουλίου 2003, οι προβλεπόµενες στο σηµείο 2.1.2.1 τιµές του
πίνακα ισχύουν στο εξής για τον αραβόσιτο που αναφέρεται στο εν λόγω σηµείο.»
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Άρθρο 3

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα άρθρα 1 και 3 αρχίζουν να ισχύουν την εποµένη της δηµοσίευσης αυτής ηµέρα. Τα άρθρο 2 αρχίζει να ισχύει
από τις 5 Απριλίου 2002.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2002
για τον καθορισµό της απώλειας εισοδήµατος και των πριµοδοτήσεων ανά προβατίνα και ανά θηλυκή
αίγα στα κράτη µέλη καθώς και για την πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης για τα αιγοπρόβατα που
εκτρέφονται σε µειονεκτικές περιοχές της Κοινότητας για τη περίοδο εµπορίας 2001
αµνών προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της απώλειας
του εισοδήµατος που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση
της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου επί έναν συντελεστή που εκφράζει τη µέση ετήσια παραγωγή κρέατος
βαρέων αµνών ανά προβατίνα που παράγει τους αµνούς
αυτούς, εκφρασµένη ανά 100 χιλιόγραµµα βάρους σφαγίου.
Το άρθρο 5 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού καθορίζει τον συντελεστή για τους παραγωγούς ελαφρών αµνών
σε ποσοστό 80 % του συντελεστή για τους παραγωγούς
βαρέων αµνών. Το άρθρο 5 παράγραφος 5 του εν λόγω
κανονισµού καθορίζει επίσης το ποσό ανά αίγα για τους
παραγωγούς αιγών στο 80 % της πριµοδότησης ανά προβατίνα για τους παραγωγούς βαρέων αµνών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EK) αριθ. 2467/98 του Συµβουλίου, της 3ης
Νοεµβρίου 1998, για την κοινή οργάνωση αγορών στον τοµέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1669/2000 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,
τον κανονισµό (EK) αριθ. 1454/2001 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2001, για ειδικά µέτρα που αφορούν ορισµένα γεωργικά
προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων και την τροποποίηση του
κανονισµού (EΟK) αριθ. 1601/92 (Poseican) (3), και ιδίως το
άρθρο 6,

(5)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 του κανονισµού (EK) αριθ.
2467/98, η πριµοδότηση πρέπει να µειώνεται κατά την
επίπτωση στη βασική τιµή του συντελεστή που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Ο συντελεστής
αυτός καθορίζεται από το άρθρο 13 παράγραφος 4 σε 7 %.

(6)

∆υνάµει του κανονισµού (EΟK) αριθ. 1323/90 του Συµβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 193/98 (9), το Συµβούλιο θέσπισε ειδική
ενίσχυση για τα πρόβατα και τις αίγες που εκτρέφονται σε
ορισµένες µειονεκτικές περιοχές της Κοινότητας. Ο κανονισµός προβλέπει ότι η ενίσχυση χορηγείται υπό τους ίδιους
όρους µε αυτούς που ισχύουν για τη χορήγηση της πριµοδότησης στους παραγωγούς πρόβειου και αιγείου κρέατος.

(7)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 1454/2001 προβλέπει την εφαρµογή ειδικών µέτρων σχετικά µε τη γεωργική παραγωγή στα
Κανάρια Νησιά. Τα µέτρα αυτά συνεπάγονται τη χορήγηση
µιας συµπληρωµατικής πριµοδότησης που καταβάλλεται
στους παραγωγούς ελαφρών αµνών και αιγών υπό όρους
ίδιους προς αυτούς που διέπουν τη χορήγηση της πριµοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (EK)
αριθ. 2467/98. Οι όροι αυτοί προβλέπουν ότι επιτρέπεται
στην Ισπανία να καταβάλλει συµπληρωµατική πριµοδότηση.

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης προβάτων
και αιγών,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2467/98 αντικαθίσταται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συµβουλίου, της
19ης ∆εκεµβρίου 2001, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα του προβείου και αιγείου κρέατος (4).
Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2529/2001, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2467/98 θα
συνεχίσει να εφαρµόζεται όσον αφορά την περίοδο εµπορίας
2001.

(1)

Το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισµού (EK) αριθ.
2467/98 προβλέπει τη χορήγηση µιας πριµοδότησης για να
αντισταθµιστεί η απώλεια εισοδήµατος των παραγωγών προβείου κρέατος και, σε ορισµένες περιοχές, αιγείου κρέατος.
Οι περιοχές αυτές καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (EK) αριθ. 2467/98 και στο άρθρο 1 του κανονισµού (EK) αριθ. 2738/1999 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1999, για τον καθορισµό των ορεινών περιοχών
στις οποίες χορηγείται η πριµοδότηση για τους παραγωγούς
αιγείου κρέατος (5).

(2)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισµού (EK) αριθ. 2467/98, είχε επιτραπεί στα κράτη µέλη,
αφενός, µε τον κανονισµό (EK) αριθ. 1066/2001 της Επιτροπής (6) να πληρώσουν µια αρχική προκαταβολή της πριµοδότησης και της ειδικής ενίσχυσης και, αφετέρου, µε τον
κανονισµό (EK) αριθ. 1992/2001 της Επιτροπής (7) να
πληρώσουν µια δεύτερη προκαταβολή της πριµοδότησης
στους παραγωγούς προβείου και αιγείου κρέατος. Πρέπει
λοιπόν να καθοριστούν οι οριστικές πριµοδοτήσεις που πρέπει να καταβληθούν για την περίοδο εµπορίας 2001.

(3)

Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισµού (EK) αριθ. 2467/98, το ποσό της καταβλητέας πριµοδότησης ανά προβατίνα για τους παραγωγούς βαρέων

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L
L

312
193
198
341
328
148
271

της
της
της
της
της
της
της

20.11.1998, σ. 1.
29.7.2000, σ. 8.
21.7.2001, σ. 45.
22.12.2001, σ. 3.
22.12.1999, σ. 59.
1.6.2001, σ. 44.
12.10.2001, σ. 13.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Σηµειώνεται ότι η διαφορά µεταξύ της βασικής τιµής, µειωµένης
κατά την επίπτωση του συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 13
παράγραφος 2 του κανονισµού (EK) αριθ. 2467/98, και της κοινοτικής αγοραίας τιµής κατά την περίοδο εµπορίας 2001 ήταν
57,108 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα.
(8) ΕΕ L 132 της 23.5.1990, σ. 17.
(9) ΕΕ L 20 της 27.1.1998, σ. 18.
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Άρθρο 2
Ο συντελεστής που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του
κανονισµού (EK) αριθ. 2467/98 καθορίζεται σε 15,91 χιλιόγραµµα.
Άρθρο 3
Η καταβλητέα πριµοδότηση για την περίοδο εµπορίας 2001 έχει
ως εξής:
— ανά προβατίνα, στην περίπτωση παραγωγών
βαρέων αµνών:
9,086 ευρώ,
— ανά προβατίνα, στην περίπτωση παραγωγών
ελαφρών αµνών:
7,269 ευρώ,
— ανά αίγα, στις περιοχές που καθορίζονται
στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (EK) αριθ.
2467/98 και στο άρθρο 1 του κανονισµού
(EK) αριθ. 2738/1999:
7,269 ευρώ.
Άρθρο 4
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισµού
(EΟK) αριθ. 1323/90, επιτρέπεται στα κράτη µέλη να καταβάλλουν µια ειδική ενίσχυση στους παραγωγούς πρόβειου και αιγείου

L 41/17

κρέατος στις µειονεκτικές περιοχές, κατά την έννοια του κανονισµού (EΟK) αριθ. 3493/90 του Συµβουλίου (1). Η ενίσχυση αυτή
ή, ανάλογα µε την περίπτωση, το υπόλοιπο αυτής της ενίσχυσης αν
έχουν καταβληθεί προκαταβολές σε περίπτωση εφαρµογής του
κανονισµού (EK) αριθ. 1066/2001, πρέπει να καταβληθεί πριν από
τις 15 Οκτωβρίου του 2002.
Άρθρο 5
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 του κανονισµού (EK)
αριθ. 1454/2001, η συµπληρωµατική πριµοδότηση για την
περίοδο εµπορίας 2001, η οποία πρέπει να χορηγηθεί στους
παραγωγούς ελαφρών αµνών και αιγείου κρέατος που είναι εγκατεστηµένοι στα Κανάρια Νησιά ανέρχεται σε 2,481 ευρώ ανά
προβατίνα ή/και αίγα.
Άρθρο 6
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα µετά τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 330 της 29.11.1990, σ. 34.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 259/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Φεβρουαρίου 2002
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ 218/2002 (5).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1309/2001 της Επι-

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 13 Φεβρουαρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16.
(3) ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5.

(4) ΕΕ L 177 της 30.6.2001, σ. 21.
(5) ΕΕ L 35 της 6.2.2002, σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2002, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και
πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασµός
ανά 100 χιλιόγραµµα καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

18,42
18,42
18,42
18,42
27,69
27,69
27,69
0,28

7,09
13,05
6,90
12,53
11,39
6,87
6,87
0,37

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου (ΕΕ L 89
της 10.4.1968, σ. 3) όπως τροποποιήθηκε.
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου (ΕΕ L 94
της 21.4.1972, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/107/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Ιανουαρίου 2002
για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΚΑΙ

ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

της άδειας λειτουργίας και των συστηµάτων προληπτικής
εποπτείας, επιτρέποντας την έκδοση ενιαίας άδειας µε ισχύ
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την άσκηση της
εποπτείας από το κράτος µέλος καταγωγής.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(4)

Για την προστασία των επενδυτών είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η εσωτερική επίβλεψη κάθε εταιρείας διαχείρισης
ιδίως µε την άσκηση της διοίκησης από δύο πρόσωπα και µε
την ύπαρξη κατάλληλων µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου.

(5)

Προκειµένου η εταιρεία διαχείρισης να µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της και, συνεπώς, να εξασφαλίσει τη σταθερότητά της,
απαιτούνται αρχικό κεφάλαιο και ένα πρόσθετο ποσό ιδίων
κεφαλαίων· προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες
εξελίξεις, ιδίως ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις σχετικά
µε τους επιχειρηµατικούς κινδύνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε άλλα διεθνή πλαίσια, οι απαιτήσεις αυτές, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των εγγυήσεων, θα αναθεωρηθούν εντός τριετίας.

(6)

∆υνάµει της αµοιβαίας αναγνώρισης, οι εταιρείες διαχείρισης που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος
καταγωγής τους µπορούν να ασκούν τις εκ της αδείας
δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την
ίδρυση υποκαταστηµάτων ή βάσει του καθεστώτος
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· η έγκριση του κανονισµού
των αµοιβαίων κεφαλαίων/unit trusts αποτελεί αρµοδιότητα
του κράτους µέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης.

(7)

Όσον αφορά τη συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου (διαχείριση unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων), η άδεια που χορηγείται σε µια εταιρεία διαχείρισης
στο κράτος µέλος καταγωγής της πρέπει να της επιτρέπει να
ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες στο κράτος µέλος υποδοχής: διανοµή των µεριδίων των εναρµονισµένων unit
trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η εν
λόγω εταιρεία στο κράτος µέλος καταγωγής της· διανοµή
των µεριδίων των εναρµονισµένων εταιρειών επενδύσεων τις
οποίες διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία· άσκηση όλων των
άλλων λειτουργιών και καθηκόντων που περιλαµβάνονται
στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου· διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού των εταιρειών επενδύσεων που έχουν συσταθεί σε κράτη µέλη πλην
του κράτους µέλους καταγωγής· άσκηση, κατόπιν εξουσιοδότησης, εκ µέρους εταιρειών διαχείρισης που έχουν
συσταθεί σε κράτη µέλη διαφορετικά από το κράτος µέλος
καταγωγής της, των καθηκόντων που περιλαµβάνονται στη
δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων
σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (4), έχει ήδη συµβάλει σηµαντικά
στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς στον εν λόγω τοµέα,
καθορίζοντας —για πρώτη φορά στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών— την αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης της άδειας λειτουργίας και άλλες διατάξεις οι
οποίες διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µεριδίων των οργανισµών
συλλογικών επενδύσεων που καλύπτει (unit trusts/αµοιβαία
κεφάλαια ή ως εταιρείες επενδύσεων).
Ωστόσο, η οδηγία 85/611/ΕΟΚ δεν ρυθµίζει ευρέως τη
λειτουργία των εταιρειών που διαχειρίζονται οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων (των λεγόµενων «εταιρειών διαχείρισης»)· ειδικότερα, δεν έχει διατάξεις που να εξασφαλίζουν
τη θέσπιση σε όλα τα κράτη µέλη ισοδύναµων κανόνων
πρόσβασης στην αγορά και προϋποθέσεων λειτουργίας για
τέτοιου είδους εταιρείες ούτε διατάξεις για την ίδρυση υποκαταστηµάτων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από
τέτοιες εταιρείες σε κράτη µέλη εκτός από το κράτος µέλος
καταγωγής τους.
Η άδεια λειτουργίας που δίνει το κράτος µέλος καταγωγής
της εταιρείας διαχείρισης θα πρέπει να εγγυάται την προστασία του επενδυτή και τη φερεγγυότητα των εταιρειών διαχείρισης, ώστε να συµβάλλει στη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος· η προσέγγιση που ακολουθείται
είναι η εξασφάλιση της ουσιαστικής εναρµόνισης η οποία
είναι αναγκαία και επαρκής για την αµοιβαία αναγνώριση

(1) ΕΕ C 272 της 1.9.1998, σ. 7.
ΕΕ C 311 E της 31.10.2000, σ. 273.
(2) ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 1.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2000 (ΕΕ
C 339 της 29.11.2000, σ. 228), κοινή θέση του Συµβουλίου της 5ης
Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 297, της 23.10.2001, σ. 10) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001. Απόφαση του
Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2001.
4
( ) ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 290, της 17.11.2000, σ. 27).
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(9)

(10)
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Οι αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης και της εποπτείας από
το κράτος µέλος καταγωγής ορίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές
των κρατών µελών δεν χορηγούν ή ανακαλούν την άδεια
λειτουργίας όταν ορισµένα στοιχεία, όπως είναι το περιεχόµενο των προγραµµάτων δραστηριοτήτων, η γεωγραφική
κατανοµή ή οι δραστηριότητες που όντως ασκούνται, δείχνουν σαφώς ότι µια εταιρεία διαχείρισης έχει επιλέξει το
νοµικό σύστηµα ενός κράτους µέλους µε σκοπό την αποφυγή των αυστηρότερων κανόνων άλλου κράτους µέλους,
όπου και σκοπεύει να ασκήσει ή ασκεί όντως το µεγαλύτερο
τµήµα των δραστηριοτήτων της· για τους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας, µια εταιρεία διαχείρισης πρέπει να λαµβάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος όπου έχει την
καταστατική της έδρα. Σύµφωνα µε την αρχή του ελέγχου
από τη χώρα καταγωγής, µόνο το κράτος µέλος όπου η
εταιρεία διαχείρισης έχει την καταστατική της έδρα µπορεί
να θεωρείται αρµόδιο για την έγκριση του κανονισµού των
unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων που συστήνονται από την
εν λόγω εταιρεία και την επιλογή του θεµατοφύλακα· για να
αποτραπεί η καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου
καθεστώτος εποπτείας και να προαχθεί η εµπιστοσύνη στην
αποτελεσµατικότητα της εποπτείας από τις αρχές του κράτους µέλους καταγωγής, µια από τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΟΣΕΚΑ πρέπει να είναι ότι
αυτός ουδόλως εµποδίζεται νοµικώς να διαθέτει µερίδια
στην αγορά του κράτους µέλους καταγωγής του. Η ρύθµιση
αυτή δεν θίγει την ελευθερία επιλογής, αφ’ ης στιγµής ένας
ΟΣΕΚΑ έχει λάβει την άδεια λειτουργίας, του κράτους
µέλους ή των κρατών µελών όπου θα διατεθούν τα µερίδιά
του βάσει της παρούσας οδηγίας.

Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ περιορίζει το πεδίο των εταιρειών
διαχείρισης µόνο στη δραστηριότητα διαχείρισης unit
trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων (συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου)· για να ληφθούν υπόψη
οι πρόσφατες εξελίξεις στις νοµοθεσίες των κρατών µελών
και για να µπορέσουν οι εταιρείες αυτές να επιτύχουν σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας, είναι επιθυµητή η αναθεώρηση
του περιορισµού αυτού· κρίνεται συνεπώς επιθυµητό να
επιτραπεί στις εταιρείες αυτές να ασκούν και δραστηριότητα
διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων για κάθε πελάτη
χωριστά (ατοµική διαχείριση χαρτοφυλακίου), συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταµείων, καθώς
και κάποιες συγκεκριµένες παρεπόµενες δραστηριότητες που
συνδέονται µε την κύρια ενασχόλησή τους· η επέκταση των
δραστηριοτήτων της εταιρείας διαχείρισης δεν θα πρέπει να
θίγει τη σταθερότητα των εταιρειών αυτών· ωστόσο, θα
πρέπει να εισαχθούν ειδικοί κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων όταν οι εταιρείες διαχείρισης έχουν
την άδεια να ασκούν δραστηριότητες τόσο συλλογικής όσο
και ατοµικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Η δραστηριότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων
αποτελεί επενδυτική υπηρεσία η οποία ήδη καλύπτεται από
την οδηγία 93/22/ΕΟΚ της 10ης Μαΐου 1993 σχετικά µε
τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών (1).
Για να εξασφαλιστεί εδώ ένα οµοιογενές ρυθµιστικό πλαίσιο,
είναι επιθυµητό να υπαχθούν στους όρους που προβλέπονται στην οδηγία αυτή και οι εταιρείες διαχείρισης των
οποίων η άδεια λειτουργίας καλύπτει επίσης την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών.

(1) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ.
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(11)

Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί, γενικά, να θέσει αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που ορίζονται στην
παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά τους όρους χορήγησης
άδειας λειτουργίας, τις υποχρεώσεις εποπτείας και τους
κανόνες δηµοσίευσης των περιοδικών εκθέσεων και το
πλήρες ενηµερωτικό δελτίο.

(12)

Πρέπει να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες
µια εταιρεία διαχείρισης µπορεί να αναθέσει κατ’ εξουσιοδότηση ειδικά καθήκοντα και αρµοδιότητες σε τρίτους
ούτως ώστε να αυξηθεί η λειτουργική αποτελεσµατικότητά
της· για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή των αρχών της
αµοιβαίας αναγνώρισης της άδειας λειτουργίας και του
ελέγχου από τη χώρα καταγωγής, τα κράτη µέλη που επιτρέπουν την ανάθεση αυτή θα πρέπει να φροντίζουν ώστε η
εταιρεία διαχείρισης στην οποία έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας να µην αναθέτει το σύνολο των δραστηριοτήτων
της σε ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη, καθιστάµενη πλέον
κενή οντότητα, και η ύπαρξη εξουσιοδοτήσεων να µην εµποδίζει την ουσιαστική της εποπτεία· ωστόσο, το γεγονός ότι η
εταιρεία διαχείρισης ανέθεσε ίδιες αρµοδιότητες ουδόλως
πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις της, καθώς και του
θεµατοφύλακα, έναντι των µεριδιούχων και των αρµόδιων
αρχών.

(13)

Για την προστασία των συµφερόντων των µετόχων και την
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού στην αγορά για τους
εναρµονισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, επιβάλλεται απαίτηση ως προς το αρχικό κεφάλαιο των εταιρειών επενδύσεων. Ωστόσο, οι εταιρείες επενδύσεων που
έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης θα καλύπτονται µέσω ενός
πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας διαχείρισης.

(14)

Τα άρθρα 5ζ και 5η πρέπει πάντοτε να τηρούνται από τις
εταιρείες επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας,
είτε απ’ ευθείας από την εταιρεία κατ’ άρθρο 13β, είτε
έµµεσα διότι εάν µια εταιρεία επενδύσεων που έχει λάβει
άδεια αποφασίσει να ορίσει µια εταιρεία διαχείρισης, η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε την
οδηγία, και εποµένως υποχρεούται να τηρεί τα άρθρα 5ζ και
5η.

(15)

Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των τεχνικών ενηµέρωσης κρίνεται επιθυµητή η αναθεώρηση του υφιστάµενου πλαισίου ενηµέρωσης που ορίζει η οδηγία 85/611/
ΕΟΚ· ειδικότερα, θα πρέπει να προβλεφθεί, επιπλέον του
υφιστάµενου πλήρους ενηµερωτικού δελτίου και ένας νέος
τύπος ενηµερωτικού δελτίου για τους ΟΣΕΚΑ (απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο)· το νέο αυτό δελτίο πρέπει να
είναι εύχρηστο για τους επενδυτές και να αποτελεί συνεπώς
πηγή πολύτιµων πληροφοριών για τον µέσο επενδυτή· το
δελτίο αυτό θα πρέπει να παρέχει βασικές πληροφορίες για
τον ΟΣΕΚΑ µε σαφή, συνθετικό και εύκολα κατανοητό
τρόπο· ωστόσο, ο επενδυτής θα πρέπει πάντοτε να πληροφορείται, µε κατάλληλη µνεία στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό
δελτίο, ότι υπάρχουν περισσότερες λεπτοµέρειες στο πλήρες
ενηµερωτικό δελτίο και στην ετήσια και εξαµηνιαία έκθεση
του ΟΣΕΚΑ, τα οποία και µπορεί να προµηθευτεί δωρεάν·
το απλοποιηµένο δελτίο θα πρέπει να προσφέρεται πάντοτε
δωρεάν στους εγγραφόµενους πριν από τη σύναψη της
σύµβασης· αυτό αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για την
τήρηση της εκ της προκείµενης οδηγίας υποχρέωσης για την
παροχή πληροφοριών στους εγγραφόµενους πριν από τη
σύναψη της σύµβασης.
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(17)
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Είναι ανάγκη να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι λειτουργίας
µεταξύ των φορέων διαµεσολάβησης στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών κατά την παροχή των ίδιων υπηρεσιών, καθώς και ένα εναρµονισµένο ελάχιστο επίπεδο προστασίας των επενδυτών· το ελάχιστο επίπεδο εναρµόνισης
των όρων πρόσβασης και άσκησης των δραστηριοτήτων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς για τους εν λόγω φορείς· οι επιδιωκόµενοι
στόχοι µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν µόνο µέσω µιας
δεσµευτικής κοινοτικής οδηγίας που θα θέτει τα ελάχιστα
συµφωνηµένα σχετικά πρότυπα· η παρούσα οδηγία πραγµατοποιεί µόνο την ελάχιστη απαιτούµενη εναρµόνιση και δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόµενων
στόχων σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του άρθρου 5
της συνθήκης.
Η Επιτροπή είναι πιθανό να εξετάσει εν ευθέτω χρόνω αν
είναι σκόπιµο να προτείνει την κωδικοποίηση του κειµένου
µετά την υιοθέτηση των προτάσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣAN ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 1α
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. θεµατοφύλακας: κάθε οργανισµός στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 14
και υπόκειται στις λοιπές διατάξεις που ορίζονται στα
τµήµατα IIIα και IVα,
2. εταιρεία διαχείρισης: κάθε εταιρεία της οποίας οι συνήθεις
δραστηριότητες συνίστανται στη διαχείριση ΟΣΕΚΑ που
έχουν τη µορφή unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και
εταιρειών επενδύσεων (συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ), περιλαµβανοµένων των λειτουργιών που
µνηµονεύονται στο παράρτηµα ΙΙ,
3. κράτος µέλος καταγωγής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος
µέλος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας
διαχείρισης,
4. κράτος µέλος υποδοχής εταιρείας διαχείρισης: το κράτος
µέλος, πλην του κράτους µέλους καταγωγής, όπου η
εταιρεία διαχείρισης διαθέτει υποκατάστηµα ή παρέχει
υπηρεσίες,
5. “κράτος µέλος καταγωγής ενός ΟΣΕΚΑ”:
α) όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί µε τη
µορφή unit trusts/αµοιβαίου κεφαλαίου, είναι το κράτος µέλος της καταστατικής έδρας της εταιρείας διαχείρισης,
β) όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί µε τη
µορφή εταιρείας επενδύσεων, είναι το κράτος µέλος
της καταστατικής έδρας της εταιρείας επενδύσεων,
6. κράτος µέλος υποδοχής ενός ΟΣΕΚΑ: το κράτος µέλος,
εκτός του κράτους µέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στο
οποίο διατίθενται τα µερίδια του αµοιβαίου κεφαλαίου/
unit trusts ή της εταιρείας επενδύσεων,
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7. υποκατάστηµα: έδρα εκµετάλλευσης που αποτελεί τµήµα
της εταιρείας διαχείρισης, στερείται νοµικής προσωπικότητας και παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει
λάβει άδεια λειτουργίας η εταιρεία διαχείρισης· όλες οι
έδρες εκµετάλλευσης που έχουν συσταθεί στο ίδιο κράτος
µέλος από µία εταιρεία διαχείρισης µε εταιρική έδρα σε
άλλο κράτος µέλος, λογίζονται ως ένα και το αυτό υποκατάστηµα,
8. αρµόδιες αρχές: οι αρχές τις οποίες κάθε κράτος µέλος
ορίζει βάσει του άρθρου 49 της παρούσας οδηγίας,
9. στενοί δεσµοί: η κατάσταση που ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της οδηγίας 95/26/ΕΚ (*),
10. ειδική συµµετοχή: άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε µία
εταιρεία διαχείρισης η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον
10 % του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου ή που
επιτρέπει την άσκηση σηµαντικής επιρροής στη διοίκηση
της εταιρείας διαχείρισης στην οποία υπάρχει η συµµετοχή:
Για την εφαρµογή του παρόντος ορισµού, λαµβάνονται
υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου που αναφέρονται στο
άρθρο 7 της οδηγίας 88/627/ΕΟΚ (**),
11. ISD: η οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης
Μαΐου 1993 σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον
τοµέα των κινητών αξιών (***),
12. µητρική επιχείρηση: η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια
των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ (****),
13. θυγατρική: η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των
άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ· κάθε θυγατρική επιχείρηση άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται
επίσης θυγατρική της µητρικής επιχείρησης που είναι
επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών,
14. αρχικό κεφάλαιο: τα στοιχεία 1 και 2 του άρθρου 34
παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ (*****),
15. ίδια κεφάλαια: τα ίδια κεφάλαια κατά την έννοια του
τίτλου V κεφάλαιο 2 τµήµα 1 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ·
ο ορισµός αυτός µπορεί ωστόσο να τροποποιηθεί στις
περιπτώσεις που περιγράφονται στο παράρτηµα V της
οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (******).
(*) ΕΕ L 168 της 18.7.1995, σ. 7.
(**) ΕΕ L 348 της 17.12.1988, σ. 62.
(***) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ
(ΕΕ L 290, της 17.11.2000, σ. 27).
(****) ΕΕ L 193, της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του
1994.
(*****) ΕΕ L 126, της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/28/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 275, της 27.10.2000, σ. 37).
(******) ΕΕ L 141, της 11.6.1993, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/33/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(ΕΕ L 204, της 21.7.1998, σ. 29).»
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2. Το άρθρο 4 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3.
Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν
ΟΣΕΚΑ εάν η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των τµηµάτων III και IV
αντιστοίχως της παρούσας οδηγίας.
Επιπλέον, οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια σε έναν
ΟΣΕΚΑ εάν οι διευθύνοντες του θεµατοφύλακα δεν παρέχουν εχέγγυα ήθους ή δεν διαθέτουν επαρκή πείρα, µεταξύ
άλλων και σε σχέση µε το είδος του ΟΣΕΚΑ που θα είναι
αντικείµενο της διαχείρισης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιούνται πάραυτα στις αρµόδιες αρχές τα ονόµατα των
διευθυνόντων του θεµατοφύλακα και παντός διαδόχου
αυτών,
Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία, σύµφωνα
µε το νόµο ή τα καταστατικά του έγγραφα, εκπροσωπούν
τον θεµατοφύλακα, ή τα οποία πράγµατι αποφασίζουν την
πολιτική του θεµατοφύλακα.
3α.
Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας
σε έναν ΟΣΕΚΑ ο οποίος κωλύεται νοµικώς (π.χ. βάσει του
κανονισµού του κεφαλαίου ή των καταστατικών του
εγγράφων) να διαθέτει τα µερίδιά του ή τις µετοχές του
στο κράτος µέλος καταγωγής του.»
3. Ο τίτλος του τµήµατος ΙΙΙ και τα άρθρα 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης
Τίτλος Α
Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας
Άρθρο 5
1.
Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας διαχείρισης χρειάζεται προηγούµενη επίσηµη άδεια από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής. Η άδεια που
χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας σε µία εταιρεία διαχείρισης ισχύει σε όλα τα κράτη µέλη.
2.
Καµία εταιρεία διαχείρισης δεν µπορεί να αναλάβει
δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές της διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένων βάσει της παρούσας οδηγίας, πλην
της επιπρόσθετης διαχείρισης άλλων οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία,
και για τους οποίους η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται σε
προληπτική εποπτεία, αλλά δεν επιτρέπεται βάσει της
παρούσας οδηγίας η διάθεση µεριδίων τους σε άλλα κράτη
µέλη.
Η δραστηριότητα της διαχείρισης unit trusts/αµοιβαίων
κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων περιλαµβάνει, για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τις λειτουργίες που αναφέρονται στο παράρτηµα II, ο κατάλογος των οποίων είναι
ενδεικτικός.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα κράτη µέλη
µπορούν να επιτρέπουν σε εταιρείες διαχείρισης την παροχή,
επιπλέον της διαχείρισης unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων
και εταιρειών επενδύσεων, των ακόλουθων υπηρεσιών:
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α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταµεία,
βάσει εντολών που παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα
µέσα που απαριθµούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος
της οδηγίας ISD,
β) παρεπόµενες υπηρεσίες:
— παροχή επενδυτικών συµβουλών για ένα ή περισσότερα από τα µέσα που αναφέρονται στο τµήµα Β του
παραρτήµατος της οδηγίας ISD,
— φύλαξη και διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων.
Οι εταιρείες διαχείρισης ουδέποτε λαµβάνουν άδεια, βάσει
της παρούσας οδηγίας, για την παροχή µόνο των υπηρεσιών
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ούτε για την
παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών, χωρίς να έχουν λάβει
άδεια για την παροχή της υπηρεσίας που µνηµονεύεται στο
σηµείο α).
4.
Τα άρθρα 2 παράγραφος 4, και 8 παράγραφοι 2, 10,
11, και 13 της οδηγίας ISD ισχύουν για την παροχή των
υπηρεσιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου από
εταιρείες διαχείρισης.
Άρθρο 5α
1.
Με την επιφύλαξη των λοιπών γενικών όρων της
εθνικής νοµοθεσίας, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας σε µία εταιρεία διαχείρισης µόνο όταν:
α) η εταιρεία διαχείρισης διαθέτει αρχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 125 000 ευρώ:
— Όταν η αξία των χαρτοφυλακίων της εταιρείας διαχείρισης υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ, η εταιρεία πρέπει να παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. Το πρόσθετο ποσό θα αντιστοιχεί στο 0,02 %
του ποσού κατά το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων
της εταιρείας υπερβαίνει τα 250 000 000 ευρώ.
Ωστόσο, το απαιτούµενο σύνολο του αρχικού κεφαλαίου και του πρόσθετου ποσού δεν µπορεί να υπερβεί τα 10 000 000 ευρώ.
— Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου, τα ακόλουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται ως χαρτοφυλάκια
της εταιρείας διαχείρισης:
i) τα unit trusts/αµοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των
χαρτοφυλακίων των οποίων τη διαχείριση έχει
αναθέσει σε τρίτους, αλλά εξαιρουµένων των
χαρτοφυλακίων τα οποία διαχειρίζεται κατόπιν
ανάθεσης,
ii) εταιρείες επενδύσεων των οποίων εταιρεία διαχείρισης είναι η ορισθείσα εταιρεία διαχείρισης,
iii) άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων τους
οποίους διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης,
συµπεριλαµβανοµένων των χαρτοφυλακίων των
οποίων τη διαχείριση έχει αναθέσει σε τρίτους,
αλλά εξαιρουµένων των χαρτοφυλακίων τα οποία
διαχειρίζεται κατόπιν ανάθεσης.
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— Ανεξαρτήτως του ποσού των απαιτήσεων αυτών, τα
ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαχείρισης δεν πρέπει
ποτέ να είναι λιγότερα από το ποσό που προβλέπεται
στο παράρτηµα IV της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ.

5.
Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να ανακαλέσουν την
άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί σε µία εταιρεία διαχείρισης η οποία εµπίπτει στην παρούσα οδηγία µόνον εφόσον η εταιρεία αυτή:

— Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις εταιρείες
διαχείρισης να µην παρέχουν µέχρι και το 50 % του
πρόσθετου ποσού ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο, εφόσον αυτές διαθέτουν εγγύηση
του ιδίου ύψους από πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική επιχείρηση. Το πιστωτικό ίδρυµα ή η ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να εδρεύουν σε κράτος
µέλος, ή και σε τρίτη χώρα εφόσον υπόκεινται σε
κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται από
τις αρµόδιες αρχές ως τουλάχιστον ισοδύναµοι µε
αυτούς της κοινοτικής νοµοθεσίας.

α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δώδεκα µηνών,
παραιτηθεί ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη
δραστηριότητα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία για διάστηµα µεγαλύτερο από έξι µήνες, εκτός εάν
το οικείο κράτος µέλος έχει προβλέψει ότι στις
περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας λήγει,

— Το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2005 η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την εφαρµογή της εν
λόγω κεφαλαιακής απαίτησης καθώς και ενδεχόµενες
προτάσεις για την αναθεώρησή της.
β) τα πρόσωπα που όντως διευθύνουν τις δραστηριότητες
µιας εταιρείας διαχείρισης παρέχουν τα απαιτούµενα
εχέγγυα ήθους και πείρας σε σχέση µε το είδος των
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης. Για τον
σκοπό αυτό, τα ονόµατα αυτών καθώς και κάθε διαδόχου τους πρέπει να κοινοποιούνται πάραυτα στις αρµόδιες αρχές. Οι εργασίες της εταιρείας διαχείρισης διευθύνονται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα τα οποία πληρούν
τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
γ) η αίτηση αδείας λειτουργίας συνοδεύεται από πρόγραµµα
δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρεται, µεταξύ άλλων, η
οργανωτική διάρθρωση της εταιρείας διαχείρισης,
δ) τόσο η καταστατική όσο και η εταιρική έδρα βρίσκονται
στο ίδιο κράτος µέλος.
2.
Επιπλέον, όταν υφίστανται στενοί δεσµοί µεταξύ της
εταιρείας διαχείρισης και άλλων φυσικών ή νοµικών
προσώπων, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας
µόνον εφόσον οι δεσµοί αυτοί δεν εµποδίζουν την ουσιαστική άσκηση της εποπτείας.
Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν οι
νοµικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις µιας τρίτης
χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα µε τα οποία η εταιρεία διαχείρισης διατηρεί στενούς δεσµούς ή οι δυσκολίες εφαρµογής τους εµποδίζουν
την ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.
Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης
την παροχή πληροφοριών αναγκαίων για την παρακολούθηση της διαρκούς συµµόρφωσης µε τους όρους της
παρούσας παραγράφου.
3.
Ο αιτών ενηµερώνεται, εντός έξι µηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή µη της άδειας
λειτουργίας. Η άρνηση αδείας αιτιολογείται δεόντως.
4.
Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η εταιρεία διαχείρισης µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της.

β) έλαβε την άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε
οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια,
δ) δεν πληροί πλέον τους όρους της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ
εάν η άδεια καλύπτει επίσης την υπηρεσία διαχείρισης
χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση, κατ’ άρθρο 5 παράγραφος 3 σηµείο α) της προκειµένης οδηγίας,
ε) έχει διαπράξει σε σοβαρές ή/και επανειληµµένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας
οδηγίας, ή
στ) εµπίπτει σε άλλο λόγο ανάκλησης που προβλέπει η
εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 5β
1.
Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας σε
µια εταιρία διαχείρισης εάν δεν τους έχει προηγουµένως
κοινοποιηθεί η ταυτότητα των µετόχων ή εταίρων, άµεσων ή
έµµεσων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, που κατέχουν
ειδική συµµετοχή και το ύψος της συµµετοχής αυτής.
Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν,
ενόψει της ανάγκης χρηστής και συνετής διοίκησης µιας
εταιρείας διαχείρισης, κρίνουν ανεπαρκή την καταλληλότητα
των εν λόγω µετόχων ή εταίρων.
2.
Στην περίπτωση υποκαταστηµάτων εταιρειών διαχείρισης τα οποία έχουν την καταστατική έδρα τους εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία αναλαµβάνουν ή ασκούν
ήδη δραστηριότητες, τα κράτη µέλη δεν εφαρµόζουν διατάξεις που οδηγούν σε καθεστώς ευνοϊκότερο από εκείνο στο
οποίο υπόκεινται τα υποκαταστήµατα των εταιρειών διαχείρισης µε καταστατική έδρα σε κράτη µέλη.
3.
Ζητείται προηγουµένως η γνώµη των αρµόδιων αρχών
του άλλου ενδιαφερόµενου κράτους µέλους προκειµένου να
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε εταιρεία διαχείρισης η
οποία:
α) είναι θυγατρική άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης
επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος
µέλος,
β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης άλλης εταιρείας διαχείρισης, επιχείρησης επενδύσεων, πιστωτικού
ιδρύµατος ή ασφαλιστικής εταιρείας που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή
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γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
ελέγχουν και µια άλλη εταιρεία διαχείρισης, επιχείρηση
επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική εταιρεία
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος.
Τίτλος Β
Σχέσεις µε τρίτες χώρες
Άρθρο 5γ
1.
Οι σχέσεις µε τρίτες χώρες ρυθµίζονται σύµφωνα µε
τους συναφείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7 της
οδηγίας ISD.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι “επιχείρηση/επιχείρηση επενδύσεων” και “επιχειρήσεις επενδύσεων” που περιλαµβάνονται στο άρθρο 7 της οδηγίας ISD,
έχουν την έννοια “εταιρεία διαχείρισης” και “εταιρείες διαχείρισης” αντιστοίχως και ο όρος “παροχή επενδυτικών υπηρεσιών” στο άρθρο 7 σηµείο 2 της οδηγίας ISD νοείται ως
“παροχή υπηρεσιών”.
2.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν επίσης την Επιτροπή σχετικά µε τις γενικής φύσεως δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
οι ΟΣΕΚΑ κατά τη διάθεση των µεριδίων τους σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.
Τίτλος Γ
Προϋποθέσεις άσκησης
Άρθρο 5δ
1.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
της εταιρείας διαχείρισης απαιτούν από τις εταιρείες διαχείρισης στις οποίες έχουν χορηγήσει άδεια λειτουργίας να
πληρούν πάντοτε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο
5 και στο άρθρο 5α παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας
οδηγίας. Τα ίδια κεφάλαια µιας διαχειριστικής εταιρείας δεν
επιτρέπεται να είναι µικρότερα από το επίπεδο που προσδιορίζεται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 5α παράγραφος
1 σηµείο α). Εάν παρά ταύτα είναι µικρότερα, οι αρµόδιες
αρχές δύνανται, όποτε το δικαιολογούν οι περιστάσεις, να
θέτουν περιορισµένη προθεσµία σε αυτές τις εταιρείες για
να βελτιώσουν την κατάστασή τους ή να παύσουν τις
δραστηριότητές τους.
2.
Την προληπτική εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης
ασκούν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής,
ανεξάρτητα του εάν η εταιρεία διαχείρισης ιδρύει ή όχι
υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων εκείνων της παρούσας οδηγίας που αναθέτουν αρµοδιότητα στις αρχές του κράτους
µέλους υποδοχής.
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Άρθρο 5στ
1.
Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας τους οποίους οι εταιρίες διαχείρισης πρέπει πάντοτε
να τηρούν, όσον αφορά τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένων
βάσει της παρούσας οδηγίας.
Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση των
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης, απαιτούν
από κάθε τέτοια εταιρεία:
α) να διαθέτει ορθές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες,
ρυθµίσεις ελέγχου και ασφάλειας για την επεξεργασία
των ηλεκτρονικών δεδοµένων, καθώς και κατάλληλους
εσωτερικούς µηχανισµούς ελέγχου που περιλαµβάνουν,
ειδικότερα, κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των
υπαλλήλων της ή για την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα µε σκοπό την επένδυση
ιδίων κεφαλαίων και θα εξασφαλίζουν, µεταξύ άλλων, ότι
για κάθε συναλλαγή στην οποία συµµετέχει το αµοιβαίο
κεφάλαιο είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής
της, των συναλλασσοµένων, του χαρακτήρα της, καθώς
και του τόπου και χρόνου πραγµατοποίησής της, και ότι
τα στοιχεία του ενεργητικού των unit trusts/αµοιβαίων
κεφαλαίων ή των εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζεται
η εταιρεία διαχείρισης επενδύονται σύµφωνα µε τον
κανονισµό του κεφαλαίου ή τα καταστατικά του
έγγραφα καθώς και τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις,
β) να διαθέτει δοµή και οργάνωση τέτοια ώστε να µειώνεται
ο κίνδυνος ζηµίας των συµφερόντων των ΟΣΕΚΑ ή των
πελατών από συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της εταιρείας και των πελατών της, µεταξύ δύο πελατών της,
µεταξύ ενός πελάτη και ενός ΟΣΕΚΑ ή µεταξύ δύο
ΟΣΕΚΑ. Εντούτοις, στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήµατος, οι οργανωτικές ρυθµίσεις δεν πρέπει να αντίκεινται στους κανόνες δεοντολογίας που έχει θεσπίσει το
κράτος µέλος υποδοχής προκειµένου να καλύψει τις
συγκρούσεις συµφερόντων.
2.
Κάθε εταιρεία διαχείρισης, η άδεια λειτουργίας της
οποίας καλύπτει και την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση κατ’ άρθρο 5 παράγραφος 3
σηµείο α):
— απαγορεύεται να επενδύει το σύνολο ή µέρος του χαρτοφυλακίου των επενδυτών σε µερίδια unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζεται, εκτός εάν λάβει προηγούµενη γενική έγκριση από
τον πελάτη,
— υπόκειται, όσον αφορά τις αναφερόµενες στο άρθρο 5
παράγραφος 3 υπηρεσίες, στις διατάξεις της οδηγίας
97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών (*).

Άρθρο 5ε

Άρθρο 5ζ

1.
Οι ειδικές συµµετοχές σε εταιρείες διαχείρισης υπόκεινται στους κανόνες του άρθρου 9 της οδηγίας ISD.

1.
Όταν τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις εταιρείες διαχείρισης να αναθέτουν σε τρίτους, µε σκοπό την αποδοτικότερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, τη διεξαγωγή για
λογαριασµό τους µιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητές τους, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

2.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι όροι
“επιχείρηση/επιχείρηση επενδύσεων” και “επιχειρήσεις επενδύσεων” στο άρθρο 9 της οδηγίας ISD γίνονται αντίστοιχα
“εταιρεία διαχείρισης” και “εταιρείες διαχείρισης”.

α) η αρµόδια αρχή ενηµερώνεται δεόντως,
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β) η εντολή δεν εµποδίζει την άσκηση αποτελεσµατικής
εποπτείας επί της εταιρείας διαχείρισης, και ειδικότερα
δεν εµποδίζει τη ανάληψη δράσης από την εταιρεία διαχείρισης ούτε τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ κατά τον πλέον
επωφελή για τους επενδυτές τρόπο,
γ) όταν η εντολή αφορά τη διαχείριση επενδύσεων, µπορεί
να δοθεί µόνο σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή
έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και
υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία· η εντολή πρέπει να
είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια κατανοµής των επενδύσεων τα οποία θεσπίζουν περιοδικώς οι εταιρείες διαχείρισης,
δ) όταν η εντολή αφορά τη διαχείριση επενδύσεων και
ανατίθεται σε επιχείρηση τρίτης χώρας, πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία µεταξύ των οικείων εποπτικών
αρχών,
ε) εντολή που αφορά τη βασική λειτουργία της διαχείρισης επενδύσεων δεν επιτρέπεται να δοθεί στο θεµατοφύλακα ή σε άλλη επιχείρηση τα συµφέροντα των
οποίων είναι δυνατόν να συγκρούονται µε εκείνα της
εταιρείας διαχείρισης ή των µεριδιούχων,
στ) προβλέπονται µέτρα τα οποία επιτρέπουν στους διευθύνοντες την εταιρεία διαχείρισης να επιβλέπουν αποτελεσµατικά ανά πάσα στιγµή τις δραστηριότητες της εντολοδόχου επιχείρησης,
ζ) η εντολή δεν εµποδίζει τους διευθύνοντες την εταιρεία
διαχείρισης να δίνουν ανά πάσα στιγµή περαιτέρω οδηγίες στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα και να ανακαλούν την εντολή µε άµεση ισχύ
όταν αυτό είναι προς το συµφέρον των επενδυτών,
η) λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των λειτουργιών που
ανατίθενται, η επιχείρηση προς την οποία πρόκειται να
ανατεθούν λειτουργίες πρέπει να διαθέτει τα προσόντα
και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή
τους, και
θ) τα ενηµερωτικά δελτία των ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τις λειτουργίες που επετράπη στην εταιρεία διαχείρισης να
αναθέσει.
2.
Ουδέποτε οι ευθύνες της εταιρείας διαχείρισης και
του θεµατοφύλακα επηρεάζονται από το γεγονός ότι η εταιρία διαχείρισης έχει αναθέσει οποιαδήποτε καθήκοντα σε
τρίτους. Η εταιρεία διαχείρισης απαγορεύεται να αναθέσει
καθήκοντα σε τρίτους σε βαθµό που να την καθιστά εταιρεία-σφραγίδα.
Άρθρο 5η
Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει κανόνες δεοντολογίας τους
οποίους πρέπει να τηρούν πάντοτε οι εταιρείες διαχείρισης
που έχουν λάβει άδεια στο κράτος αυτό. Οι κανόνες εφαρµόζουν τουλάχιστον τις κατωτέρω αρχές οι οποίες και διασφαλίζουν ότι µια εταιρεία διαχείρισης:
α) ενεργεί εντίµως και νοµίµως κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων προς το συµφέρον των
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν της ακεραιότητος
της αγοράς,
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β) ενεργεί µε την απαιτούµενη προσοχή και επιµέλεια, προς
το συµφέρον των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και χάριν
της ακεραιότητος της αγοράς,
γ) διαθέτει και χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους
και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δέουσα διεξαγωγή των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων,
δ) προσπαθεί να αποτρέπει τις συγκρούσεις συµφερόντων
και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, φροντίζει ώστε οι
ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται να τυγχάνουν δίκαιης µεταχείρισης, και
ε) τηρεί όλες τις ρυθµιστικές απαιτήσεις που διέπουν την
άσκηση των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων, έτσι
ώστε να προωθούνται κατά τον πλέον επωφελή τρόπο τα
συµφέροντα των επενδυτών της και η ακεραιότητα της
αγοράς.
Τίτλος ∆
Το δικαίωµα της εγκατάστασης και η ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 6
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η εταιρεία διαχείρισης,
που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους, να
µπορεί να ασκεί στο έδαφός τους την εκ της αδείας
δραστηριότητα είτε µε την ίδρυση υποκαταστήµατος είτε
στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
2.
Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να εξαρτούν την ίδρυση
υποκαταστήµατος ή την παροχή υπηρεσιών από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας, από την υποχρέωση
σύστασης αρχικού κεφαλαίου ή από οποιοδήποτε άλλο
µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος.
Άρθρο 6α
1.
Εκτός από την τήρηση των προϋποθέσεων κατ’ άρθρο
5 και 5α, κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυµεί να ιδρύσει
υποκατάστηµα στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής της.
2.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από κάθε εταιρεία διαχείρισης που επιθυµεί να ιδρύσει υποκατάστηµα σε άλλο κράτος µέλος να περιλαµβάνει στην ενηµέρωση που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 τις ακόλουθες πληροφορίες και
έγγραφα:
α) το κράτος µέλος όπου προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστηµα,
β) το πρόγραµµα εργασιών όπου προσδιορίζονται οι
δραστηριότητες και υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 3, και η οργανωτική δοµή
του υποκαταστήµατος,
γ) τη διεύθυνση στο κράτος µέλος υποδοχής, από την
οποία µπορούν να ληφθούν έγγραφα,
δ) τα ονόµατα των υπεύθυνων του υποκαταστήµατος.
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3.
Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής δεν έχουν λόγους να αµφιβάλλουν για την
επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης µιας εταιρείας διαχείρισης, ενόψει των
σχεδιαζόµενων δραστηριοτήτων, κοινοποιούν, εντός τριών
µηνών αφότου λάβουν όλες τις πληροφορίες της παραγράφου 2, τις πληροφορίες αυτές στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής και ενηµερώνουν την ενδιαφερόµενη εταιρεία διαχείρισης. Κοινοποιούν επίσης στοιχεία για
τυχόν συστήµατα αποζηµίωσης που αποβλέπουν στην προστασία των επενδυτών.

7.
Σε περίπτωση µεταβολής των πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρώτο στοιχείο της παραγράφου
3, οι αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνουν
τις αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.

Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
αρνηθούν να ανακοινώσουν τις πληροφορίες της παραγράφου 2 στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής,
γνωστοποιούν τους λόγους της άρνησής τους στην ενδιαφερόµενη εταιρεία διαχείρισης εντός δύο µηνών από τη λήψη
όλων των πληροφοριών. Η άρνηση αυτή ή η απουσία
απάντησης επιδέχεται δικαστικής προσφυγής στο κράτος
µέλος καταγωγής.

α) το κράτος µέλος όπου σκοπεύει να ασκήσει δραστηριότητες,

4.
Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήµατος µιας εταιρείας διαχείρισης, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, εντός δύο µηνών από τη λήψη των
πληροφοριών κατά την παράγραφο 2, οργανώνουν την εποπτεία της εταιρείας διαχείρισης και, εφόσον είναι αναγκαίο,
γνωστοποιούν τις προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
κανόνων των άρθρων 44 και 45 που ισχύουν στο κράτος
µέλος υποδοχής και των εφαρµοστέων κανόνων δεοντολογίας στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης
χαρτοφυλακίου κατ’ άρθρο 5 παράγραφος 3 και υπηρεσιών
συµβούλου επενδύσεων και θεµατοφύλακα, βάσει των
οποίων, για λόγους γενικού συµφέροντος, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να ασκούνται στο κράτος µέλος υποδοχής.

5.
Μόλις ληφθεί η κοινοποίηση από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής ή παρελθούσης της προθεσµίας της παραγράφου 4 χωρίς κοινοποίηση από τις εν
λόγω αρχές, το υποκατάστηµα µπορεί να ιδρυθεί και να
αρχίσει τις δραστηριότητές του. Από τη στιγµή εκείνη, η
εταιρεία διαχείρισης µπορεί επίσης να αρχίσει να διανέµει τα
µερίδια των unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και των εταιρειών επενδύσεων που διαχειρίζεται και υπόκεινται στην
παρούσα οδηγία, εκτός εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους υποδοχής αποφανθούν, σε αιτιολογηµένη απόφαση
λαµβανοµένη εντός της προθεσµίας των δύο µηνών —και η
οποία ανακοινώνεται προς τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους καταγωγής— ότι οι ρυθµίσεις για τη διάθεση των
µεριδίων αντίκεινται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 και στο
άρθρο 45.

6.
Σε περίπτωση µεταβολής κάποιων πληροφοριών οι
οποίες κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) ή δ), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί γραπτώς
τη µεταβολή αυτή στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής και του κράτους µέλους υποδοχής, ένα µήνα
τουλάχιστον προτού γίνει η µεταβολή έτσι ώστε οι αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους καταγωγής να αποφασίσουν επί
της µεταβολής αυτής σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και οι
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής να πράξουν
ανάλογα σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

Άρθρο 6β
1.
Η εταιρεία διαχείρισης που επιθυµεί να ασκήσει, για
πρώτη φορά, δραστηριότητες στο έδαφος άλλου κράτους
µέλους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής της:

β) ένα πρόγραµµα εργασιών µε απαρίθµηση των οικείων
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3.
2.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο
1, εντός µηνός από την παραλαβή τους.
Κοινοποιούν επίσης λεπτοµέρειες για τα τυχόν εφαρµοστέα
συστήµατα αποζηµίωσης που αποβλέπουν στην προστασία
των επενδυτών.
3.
Η εταιρεία διαχείρισης µπορεί πλέον να αρχίσει
δραστηριότητες στο κράτος µέλος υποδοχής κατά παρέκκλιση εκ των διατάξεων του άρθρου 46.
Αν είναι αναγκαίο, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής υποδεικνύουν, µετά την παραλαβή των πληροφοριών κατά την παράγραφο 1, στην εταιρεία διαχείρισης τους
όρους, περιλαµβανοµένων των τηρητέων κανόνων δεοντολογίας σε περίπτωση παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου κατ’ άρθρο 5 παράγραφος 3 και υπηρεσιών
συµβούλου επενδύσεων και θεµατοφύλακα, που πρέπει να
τηρεί η εταιρεία διαχείρισης στο κράτος µέλος υποδοχής
για λόγους γενικού συµφέροντος.
4.
Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου των
πληροφοριών που κοινοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β), η εταιρεία διαχείρισης γνωστοποιεί
γραπτώς τη µεταβολή αυτή στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους υποδοχής
πριν γίνει η µεταβολή αυτή, ώστε οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής να µπορέσουν, ενδεχοµένως, να
γνωστοποιήσουν στην εταιρεία οποιεσδήποτε µεταβολές ή
προσθήκες στις πληροφορίες που κοινοποιούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 3.
5.
Η εταιρεία διαχείρισης υπόκειται επίσης στη διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο όταν
αναθέτει σε τρίτους τη διάθεση των µεριδίων στο κράτος
µέλος υποδοχής.
Άρθρο 6γ
1.
Τα κράτη µέλη υποδοχής µπορούν να απαιτούν, για
στατιστικούς λόγους, από όλες τις εταιρείες διαχείρισης µε
υποκαταστήµατα στο έδαφός τους την υποβολή περιοδικών
εκθέσεων στις αρµόδιες αρχές τους σχετικά µε τις δραστηριότητες που ασκούν στο έδαφός τους.
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2.
Στα πλαίσια της άσκησης των αρµοδιοτήτων τους
βάσει της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη υποδοχής µπορούν να απαιτούν από τα υποκαταστήµατα εταιρειών διαχείρισης να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούν για το
σκοπό αυτό και από τις εθνικές εταιρείες διαχείρισης.

7.
Κάθε µέτρο που λαµβάνεται κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 4, 5 ή 6 για την επιβολή κυρώσεων ή περιορισµών
στις δραστηριότητες µιας εταιρείας διαχείρισης πρέπει να
είναι δεόντως αιτιολογηµένο και να ανακοινώνεται στην
ενδιαφερόµενη εταιρεία διαχείρισης. Κάθε τέτοιο µέτρο επιδέχεται δικαστικής προσφυγής στο κράτος µέλος το οποίο
έλαβε το µέτρο αυτό.

Τα κράτη µέλη υποδοχής µπορούν να απαιτούν από τις
εταιρείες διαχείρισης που ασκούν δραστηριότητες στο έδαφός τους υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών να
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγχο της
συµµόρφωσής τους µε τα εκεί ισχύοντα πρότυπα, µολονότι
οι υποχρεώσεις αυτές δεν µπορούν να είναι αυστηρότερες
από εκείνες τις οποίες το ίδιο κράτος µέλος επιβάλλει σε
εγκατεστηµένες εταιρείες διαχείρισης για τον έλεγχο της
συµµόρφωσής τους µε τα ίδια πρότυπα.

8.
Πριν από την εφαρµογή της διαδικασίας των παραγράφων 3, 4 ή 5, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
υποδοχής µπορούν, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα αναγκαία για την προστασία των
συµφερόντων των επενδυτών και των άλλων προσώπων στα
οποία παρέχονται υπηρεσίες. Η Επιτροπή και οι αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφεροµένων κρατών µελών πρέπει να
ενηµερώνονται το συντοµότερο δυνατό για τα µέτρα αυτά.

3.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής,
εάν διαπιστώσουν ότι µία εταιρεία διαχείρισης που έχει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες στο έδαφός του δεν τηρεί
τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στο εν λόγω κράτος σύµφωνα µε τις διατάξεις εκείνες
της παρούσας οδηγίας οι οποίες αναθέτουν εξουσίες στις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, απαιτούν
από την εταιρεία διαχείρισης να παύσει την αντικανονική
της συµπεριφορά.

4.
Εάν η συγκεκριµένη εταιρεία διαχείρισης αδρανήσει, οι
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής ενηµερώνουν
σχετικά τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.
Οι τελευταίες λαµβάνουν, το συντοµότερο δυνατό, όλα τα
απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η οικεία εταιρεία τερµατίζει την αντικανονική της συµπεριφορά. Η φύση
των µέτρων αυτών ανακοινώνεται στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής.

Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώµη των αρµόδιων αρχών
των ενδιαφεροµένων κρατών µελών, µπορεί να αποφασίσει
ότι το συγκεκριµένο κράτος µέλος πρέπει να τροποποιήσει
ή να καταργήσει τα µέτρα αυτά.
9.
Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, οι
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής ενηµερώνονται και λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εµποδίσουν
την ενδιαφερόµενη εταιρεία διαχείρισης να πραγµατοποιήσει
άλλες συναλλαγές στο έδαφός του και να διασφαλίσουν τα
συµφέροντα των επενδυτών. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή
υποβάλλει σχετική έκθεση στην επιτροπή επικοινωνίας του
άρθρου 53.
10.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τον
αριθµό και το είδος των περιπτώσεων στις οποίες ελήφθησαν αρνητικές αποφάσεις κατ’ άρθρο 6α ή µέτρα σύµφωνα
µε την παράγραφο 5. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στην επιτροπή επικοινωνίας του άρθρου 53.
(*) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22.»
4. Πριν από το άρθρο 7 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:

5.
Εάν, παρά τη λήψη των µέτρων από το κράτος µέλος
καταγωγής ή λόγω ανεπάρκειας των µέτρων αυτών ή µη
εφαρµογής τους στο υπόψη κράτος µέλος, η εταιρεία διαχείρισης εξακολουθεί να παραβαίνει τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του κράτους µέλους υποδοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το τελευταίο µπορεί, αφού
ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής, να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την
πρόληψη ή τον κολασµό νέων παραβάσεων και, εφόσον
είναι αναγκαίο, να απαγορεύσει στην εν λόγω εταιρεία διαχείρισης την πραγµατοποίηση περαιτέρω συναλλαγών στο
έδαφός του. Τα κράτη µέλη µεριµνούν στο έδαφός τους
ώστε τα αναγκαία έγγραφα για τη λήψη των µέτρων αυτών
να µπορούν να επιδίδονται στις εταιρείες διαχείρισης.

«ΤΜΗΜΑ IIIα

Υποχρεώσεις όσον αφορά τον θεµατοφύλακα»
5. Ο τίτλος του τµήµατος IV και το άρθρο 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΤΜΗΜΑ IV

Yποχρεώσεις των εταιρειών επενδύσεων
Τίτλος Α
Προϋποθέσεις ανάληψης δραστηριότητας

6.
Οι ανωτέρω διατάξεις δεν θίγουν τις εξουσίες των
κρατών µελών υποδοχής όσον αφορά τη λήψη κατάλληλων
µέτρων για την πρόληψη ή τον κολασµό παρατυπιών που
διαπράττονται στο έδαφός τους και είναι αντίθετες µε τις
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις οι οποίες θεσπίζονται
για λόγους γενικού συµφέροντος. Αυτό συνεπάγεται και τη
δυνατότητα να απαγορεύσουν στις ενεχόµενες εταιρείες διαχείρισης νέες συναλλαγές στο έδαφός τους.

Άρθρο 12
Η ανάληψη της δραστηριότητας της εταιρείας επενδύσεων
προϋποθέτει επίσηµη άδεια των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τη νοµική µορφή την οποία
πρέπει να λάβει η εταιρεία επενδύσεων.»
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6. Μετά το άρθρο 13 προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 13α
1.
Με την επιφύλαξη των λοιπών γενικών όρων της
εθνικής νοµοθεσίας, οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια
λειτουργίας σε µία εταιρεία επενδύσεων που δεν έχει ορίσει
εταιρεία διαχείρισης, εκτός εάν η εταιρεία επενδύσεων διαθέτει επαρκές αρχικό κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 300 000
ευρώ.
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α) δεν κάνει χρήση της άδειας εντός 12 µηνών, παραιτηθεί
ρητά από αυτήν ή έχει παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία για
διάστηµα µεγαλύτερο από 6 µήνες, εκτός εάν το οικείο
κράτος µέλος έχει προβλέψει ότι στις περιπτώσεις αυτές
η άδεια λειτουργίας λήγει,
β) έλαβε άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή µε οποιονδήποτε
άλλο αντικανονικό τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η άδεια,

Επιπλέον, εάν η εταιρεία επενδύσεων δεν έχει ορίσει εταιρεία
διαχείρισης εγκεκριµένη βάσει της παρούσας οδηγίας:

δ) έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειληµµένες παραβάσεις
των διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, ή

— η άδεια λειτουργίας χορηγείται µόνο εάν η σχετική
αίτηση συνοδεύεται από πρόγραµµα δραστηριοτήτων το
οποίο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την οργανωτική
δοµή της εταιρείας επενδύσεων,

ε) εµπίπτει σε άλλο λόγο ανάκλησης της αδείας που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία.

— οι διευθύνοντες την εταιρεία επενδύσεων πρέπει να παρέχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα ήθους και πείρας σε
σχέση µε το είδος των δραστηριοτήτων που ασκεί η
εταιρεία επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα ονόµατα
των διευθυνόντων καθώς και κάθε διαδόχου τους κοινοποιούνται πάραυτα στις αρµόδιες αρχές. Η πολιτική της
εταιρείας επενδύσεων αποφασίζεται από δύο τουλάχιστον
πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
Ως διευθύνοντες νοούνται τα πρόσωπα τα οποία,
σύµφωνα µε τον νόµο ή το καταστατικό, εκπροσωπούν
την εταιρεία επενδύσεων ή τα οποία πράγµατι καθορίζουν την πολιτική της,
— επιπλέον, αν υφίστανται στενοί δεσµοί µεταξύ της εταιρείας επενδύσεων και άλλων φυσικών ή νοµικών
προσώπων, οι αρµόδιες αρχές χορηγούν άδεια λειτουργίας µόνον εφόσον οι δεσµοί αυτοί δεν εµποδίζουν την
ορθή άσκηση των εποπτικών τους καθηκόντων.
Οι αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν άδεια λειτουργίας εάν οι
νοµικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις µιας τρίτης
χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα µε τα οποία η εταιρεία επενδύσεων διατηρεί στενούς δεσµούς, ή οι δυσκολίες που συνδέονται µε την εφαρµογή τους, εµποδίζουν την ορθή άσκηση των εποπτικών
τους καθηκόντων.

Οι αρµόδιες αρχές απαιτούν από τις εταιρείες επενδύσεων
την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών.
2.
Ο αιτών ενηµερώνεται, εντός έξι µηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, για τη χορήγηση ή µη της άδειας
λειτουργίας. Η άρνηση χορήγησης αιτιολογείται δεόντως.
3.
Μόλις χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, η εταιρεία επενδύσεων µπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητές της.
4.
Οι αρµόδιες αρχές ανακαλούν την άδεια λειτουργίας
µίας εταιρείας επενδύσεων η οποία εµπίπτει στην παρούσα
οδηγία µόνον εφόσον η εταιρεία αυτή:

Τίτλος Β
Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων
Άρθρο 13β
Τα άρθρα 5ζ και 5η εφαρµόζονται στις εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριµένη
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, οι όροι “εταιρεία διαχείρισης” ερµηνεύονται ως “εταιρεία επενδύσεων”.
Οι εταιρείες επενδύσεων µπορούν να διαχειρίζονται µόνο
περιουσιακά στοιχεία του δικού τους χαρτοφυλακίου και
ουδέποτε αναλαµβάνουν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασµό τρίτων.
Άρθρο 13γ
Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει κανόνες προληπτικής εποπτείας
τους οποίους πρέπει πάντοτε να τηρούν οι εταιρείες επενδύσεων που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριµένη
βάσει της παρούσας οδηγίας.
Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση της εταιρείας επενδύσεων, απαιτούν να διαθέτει η εταιρεία ορθές
διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, ρυθµίσεις ελέγχου
και ασφάλειας για την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδοµένων, καθώς και κατάλληλους εσωτερικούς µηχανισµούς
ελέγχου οι οποίοι θα περιλαµβάνουν, ειδικότερα, κανόνες
για τις προσωπικές συναλλαγές των υπαλλήλων της ή για
την κατοχή ή διαχείριση επενδύσεων σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα µε σκοπό την επένδυση του αρχικού κεφαλαίου και
θα εξασφαλίζουν, µεταξύ άλλων, ότι για κάθε συναλλαγή
στην οποία συµµετέχει η εταιρεία είναι δυνατή η εξακρίβωση της προέλευσής της, των συναλλασσοµένων, του
χαρακτήρα της, καθώς και του τόπου και χρόνου πραγµατοποίησής της, και ότι τα στοιχεία του ενεργητικού της
εταιρείας επενδύσεων επενδύονται σύµφωνα µε τα καταστατικά της έγγραφα και τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις.»
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7. Πριν από το άρθρο 14 προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«ΤΜΗΜΑ IVα

Υποχρεώσεις όσον αφορά τον θεµατοφύλακα»
8. Το άρθρο 27 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Η εταιρεία επενδύσεων και η εταιρεία διαχείρισης, για
κάθε ένα από τα unit trust και αµοιβαία κεφάλαια τα οποία
διαχειρίζεται, πρέπει να δηµοσιεύουν:
— ένα απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο,
— ένα πλήρες ενηµερωτικό δελτίο,
— ετήσια έκθεση για κάθε οικονοµικό έτος, και
— εξαµηνιαία έκθεση που να καλύπτει τους πρώτους έξι
µήνες του οικονοµικού έτους.»
9. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 28
1.
Τόσο το απλοποιηµένο όσο και το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που
θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαµορφώσουν τεκµηριωµένη γνώµη για την προτεινόµενη επένδυση, καθώς και, ειδικότερα, για τους σχετικούς κινδύνους. Το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνει, ασχέτως των µέσων στα οποία
πραγµατοποιούνται οι επενδύσεις, σαφή και εύληπτη
επεξήγηση του βαθµού κινδύνου του κεφαλαίου.
2.
Το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο περιέχει τουλάχιστον τα
στοιχεία που προβλέπονται στο σχέδιο Α παράρτηµα Ι της
παρούσας οδηγίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν περιλαµβάνονται ήδη στον κανονισµό του αµοιβαίου κεφαλαίου ή στα
καταστατικά έγγραφα που προσαρτώνται στο πλήρες ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 1.
3.
Το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνει
συνοπτικώς τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στο
σχέδιο παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας. Η δοµή του και
η σύνταξή του πρέπει να είναι ευνόητη στον µέσο επενδυτή.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν την προσάρτηση του
απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου στο πλήρες δελτίο µε
τρόπο που να επιτρέπει την απόσπασή του. Το απλοποιηµένο δελτίο µπορεί να χρησιµοποιείται ως µέσο προώθησης
των πωλήσεων υπό µορφή ικανή να χρησιµοποιηθεί σε όλα
τα κράτη µέλη χωρίς παραλλαγές, πλην της µετάφρασης. Τα
κράτη µέλη δεν δύνανται συνεπώς να απαιτούν την προσθήκη και άλλων εγγράφων ή πληροφοριών.
4.
Τόσο το πλήρες όσο και το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο µπορούν να ενσωµατωθούν σε κάποιο έγγραφο
ή σε οποιοδήποτε µέσο διαρκείας µε ισοδύναµη νοµική ισχύ
εγκεκριµένο από τις αρµόδιες αρχές.
5.
Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιέχει ισολογισµό ή
περιουσιακή κατάσταση, αναλυτικό λογαριασµό των εσόδων
και των δαπανών της χρήσης, έκθεση για τις δραστηριότητες
της προηγούµενης χρήσης και τα άλλα στοιχεία που προβλέπονται στο σχέδιο Β παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας, καθώς και κάθε σηµαντική πληροφορία που επιτρέπει
στους επενδυτές να διαµορφώσουν γνώµη για την εξέλιξη,
της δραστηριότητας και των αποτελεσµάτων του ΟΣΕΚΑ,
έχοντας γνώση των πραγµάτων.
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6.
Η εξαµηνιαία έκθεση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον
τα στοιχεία που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι έως ΙV του
σχεδίου Β παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας· όταν ο
ΟΣΕΚΑ έχει χορηγήσει ή προτίθεται να χορηγήσει προκαταβολές επί του µερίσµατος, τα αριθµητικά στοιχεία πρέπει να
εµφαίνουν το αποτέλεσµα αφού αφαιρεθούν επί του µερίσµατος που έχουν καταβληθεί ή προτείνεται να καταβληθούν.»
10. Το άρθρο 29 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 29
1.
Ο κανονισµός του αµοιβαίου κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα της εταιρείας επενδύσεων αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του πλήρους ενηµερωτικού δελτίου, στο
οποίο και πρέπει να προσαρτώνται.
2.
Είναι ωστόσο δυνατόν, τα έγγραφα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 να µην προσαρτώνται στο πλήρες ενηµερωτικό δελτίο όταν ο µεριδιούχος ενηµερώνεται ότι µπορεί να ζητήσει είτε να του κοινοποιηθούν τα έγγραφα αυτά
είτε να λάβει γνώση του τόπου στον οποίο µπορεί να τα
συµβουλευτεί, σε κάθε κράτος µέλος στο οποίο διατίθενται
τα µερίδια.»
11. Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 30
Τα ουσιώδη στοιχεία του απλοποιηµένου και του πλήρους
ενηµερωτικού δελτίου πρέπει να ενηµερώνονται.»
12. Το άρθρο 32 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 32
Οι ΟΣΕΚΑ πρέπει να αποστέλλουν στις αρµόδιες αρχές τα
απλοποιηµένα και τα πλήρη ενηµερωτικά τους δελτία και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, καθώς και τις ετήσιες
και εξαµηνιαίες εκθέσεις τους.»
13. Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 33
1.
Το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στους εγγραφόµενους πριν από τη σύναψη
της σύµβασης.
Επιπλέον, το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο και η τελευταία
δηµοσιευθείσα ετήσια και εξαµηνιαία έκθεση παρέχονται
δωρεάν στους εγγραφόµενους κατόπιν αιτήσεως.
2.
Η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση διατίθενται δωρεάν
στους µεριδιούχους κατόπιν αιτήσεως.
3.
Η ετήσια και η εξαµηνιαία έκθεση πρέπει να είναι
διαθέσιµες στο κοινό στους τόπους που αναφέρονται στο
πλήρες και το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο, ή µε άλλα
µέσα εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές.»
14. Το άρθρο 35 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 35
Κάθε διαφήµιση που περιέχει πρόσκληση αγοράς µεριδίων
ΟΣΕΚΑ πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη ενηµερωτικών δελτίων και τους τόπους στους οποίους διατίθενται στο κοινό
ή τον τρόπο µε τον οποίο το κοινό µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά.»
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15. Το άρθρο 46 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
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από τις αρχές του κράτους µέλους υποδοχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 6γ παράγραφος 2.

«Άρθρο 46
Εάν ένας ΟΣΕΚΑ σκοπεύει να διαθέσει τα µερίδιά του σε
κάποιο κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο
εδρεύει, πρέπει πρώτα να ενηµερώσει σχετικά τις αρµόδιες
αρχές του άλλου κράτους µέλους. Συγχρόνως, πρέπει να
αποστείλει στις αρχές αυτές:
— µία βεβαίωση από τις αρµόδιες αρχές ότι πληροί τους
όρους της παρούσας οδηγίας,
— τον κανονισµό του κεφαλαίου του ή τα καταστατικά
του έγγραφα,
— τα πλήρη και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία,
— αν είναι αναγκαίο, την τελευταία ετήσια έκθεσή του και
την τυχόν µεταγενέστερη εξαµηνιαία έκθεση, και
— πληροφορίες για τις ρυθµίσεις που προβλέπονται για τη
διάθεση των µεριδίων του στο άλλο κράτος µέλος.
Μία εταιρεία επενδύσεων ή µία εταιρεία διαχείρισης µπορεί
να αρχίσει τη διάθεση των µεριδίων της στο άλλο κράτος
µέλος δύο µήνες µετά την κοινοποίηση των ανωτέρω, εκτός
εάν οι αρχές του εν λόγω κράτους µέλους διαπιστώσουν,
µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνεται εντός της
δίµηνης περιόδου, ότι οι ρυθµίσεις για τη διάθεση των
µεριδίων δεν συµβιβάζονται µε το άρθρο 44 παράγραφος 1
και το άρθρο 45.»
16. Το άρθρο 47 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 47
Εάν ένας ΟΣΕΚΑ διαθέτει τα µερίδιά του σε κράτος µέλος
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εδρεύει, πρέπει να διανέµει στο εν λόγω άλλο κράτος µέλος το πλήρες και το
απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο, την ετήσια και την
εξαµηνιαία έκθεση και τις άλλες πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρο 29 και 30, σύµφωνα µε τις ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται και στο κράτος µέλος καταγωγής.
Τα έγγραφα αυτά πρέπει να παρέχονται στην επίσηµη
γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους
µέλους υποδοχής ή σε άλλη γλώσσα εγκεκριµένη από τις
αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.»
17. Μετά το άρθρο 52 προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 52α
1.
Όταν, µέσω της παροχής υπηρεσιών ή µε ίδρυση υποκαταστηµάτων, µία εταιρεία διαχείρισης λειτουργεί σε ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη υποδοχής, οι αρµόδιες αρχές όλων
των ενδιαφεροµένων κρατών µελών συνεργάζονται στενά.
Ανταλλάσσουν, µετά από σχετική αίτηση, κάθε πληροφορία
σχετικά µε τη διοίκηση και την κυριότητα της εταιρίας διαχείρισης η οποία µπορεί να διευκολύνει την εποπτεία της,
καθώς και κάθε πληροφορία η οποία µπορεί να συµβάλει
στον έλεγχό της. Ειδικότερα, οι αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής συνεργάζονται ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή

2.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
ενηµερώνονται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
υποδοχής, στο βαθµό που απαιτείται για την άσκηση των
εποπτικών εξουσιών τους, σχετικά µε τα µέτρα δια των
οποίων επιβάλλονται κυρώσεις ή περιορισµός των δραστηριοτήτων της εταιρίας διαχείρισης εκ µέρους του κράτους
µέλους υποδοχής, κατ’ άρθρο 6γ παράγραφος 6.
Άρθρο 52β
1.
Tα κράτη µέλη υποδοχής µεριµνούν ώστε, όταν µία
εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε
άλλο κράτος µέλος ασκεί τις δραστηριότητές της στο έδαφός τους µέσω υποκαταστήµατος, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους καταγωγής της εταιρείας να µπορούν, αφού
ενηµερώσουν προηγουµένως τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, να προβαίνουν οι ίδιες ή µέσω εντεταλµένων προσώπων στην επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 52α.
2.
Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής
µιας εταιρείας διαχείρισης µπορούν επίσης να ζητήσουν τη
διενέργεια αυτής της εξακρίβωσης από τις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής. Οι αρχές που λαµβάνουν
την αίτηση αυτή πρέπει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, να δώσουν συνέχεια είτε διενεργώντας οι ίδιες την εν
λόγω εξακρίβωση, είτε επιτρέποντας στις αιτούσες αρχές να
τη διενεργήσουν, είτε επιτρέποντας τη διενέργειά της από
ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες.
3.
Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει το δικαίωµα των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους υποδοχής να διενεργούν
επιτόπιο έλεγχο των υποκαταστηµάτων που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφός τους, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους βάσει της παρούσας οδηγίας.»
18. Το παράρτηµα της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ επαναριθµείται ως
«παράρτηµα Ι.»
19. Το σχέδιο Α του παραρτήµατος Ι τροποποιείται ως εξής:
1. Στη στήλη «Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία επενδύσεων», µετά την παράγραφο 1.2, προστίθεται το ακόλουθο κείµενο:
«1.3. Στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων που έχουν
διαφορετικά τµήµατα επενδύσεων, αναφορά των
τµηµάτων αυτών.»
2. Στη στήλη «Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία επενδύσεων», στην παράγραφο 1.13, προστίθεται η ακόλουθη
φράση:
«Στην περίπτωση εταιρειών επενδύσεων που έχουν διαφορετικά τµήµατα επενδύσεων, πληροφορίες σχετικά µε τη
δυνατότητα των µεριδιούχων να περνούν από το ένα
τµήµα στο άλλο και τη σχετική επιβάρυνση στις
περιπτώσεις αυτές.»

L 41/32

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

13.2.2002

3. Μετά την παράγραφο 4, προστίθενται οι ακόλουθες
παράγραφοι:
«5. Άλλες επενδυτικές πληροφορίες

κρατών µελών προβλέπει ότι για την ανάληψη της δραστηριότητας αυτής πρέπει να τηρούν όρους ισοδύναµους µε εκείνους των
άρθρων 5α και 5β.

5.1. Εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αµοιβαίου
κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων (όπου
ισχύει) — οι οικείες πληροφορίες µπορούν είτε
να περιλαµβάνονται είτε να επισυνάπτονται στο
ενηµερωτικό δελτίο.

3.
Οι εταιρείες διαχείρισης, που έχουν ήδη λάβει άδεια πριν
από τις 13 Φεβρουαρίου 2004, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται
µεταξύ εκείνων της παραγράφου 2, µπορούν να συνεχίσουν τη
δραστηριότητα αυτή εφόσον το αργότερο έως τις 13 Φεβρουαρίου 2007 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του κράτους µέλους
καταγωγής τους, λάβουν άδεια συνέχισης της δραστηριότητας
αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή
της παρούσας οδηγίας.

5.2. Χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή προς τον
οποίο απευθύνεται το unit trust/αµοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων.
6. Οικονοµικές πληροφορίες.
6.1. Πιθανά έξοδα ή προµήθειες, εκτός από τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1.17, µε διάκριση µεταξύ καταβλητέων από το
µεριδιούχο και καταβλητέων από το ενεργητικό
του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων.»
20. Το κείµενο του παραρτήµατος Ι της παρούσας οδηγίας προστίθεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.
21. Το παράρτηµα ΙΙ της παρούσης οδηγίας προστίθεται στο
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 2
1.
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, που έχουν λάβει άδεια
για να ασκούν µόνο τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο τµήµα
Α σηµείο 3 και στο τµήµα Γ σηµεία 1 και 6 του παραρτήµατος
της ανωτέρω οδηγίας, µπορούν βάσει της παρούσας οδηγίας να
λάβουν άδεια διαχείρισης unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και
εταιρειών επενδύσεων και να ονοµάζονται «εταιρείες διαχείρισης».
Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να παραιτούνται από την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει βάσει της
οδηγίας 93/22/ΕΟΚ.
2.
Οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν ήδη λάβει άδεια λειτουργίας πριν από τις 13 Φεβρουαρίου 2004 στο κράτος µέλος
καταγωγής τους, βάσει της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, για τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ υπό µορφή unit trusts/αµοιβαίων κεφαλαίων και
εταιρειών επενδύσεων θεωρείται ότι έχουν λάβει άδεια για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας εάν η νοµοθεσία των εν λόγω

Μόνο η χορήγηση της άδειας αυτής επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να επωφεληθούν των διατάξεων της παρούσας οδηγίας
σχετικά µε το δικαίωµα εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν, το αργότερο έως τις 13 Αυγούστου
2003 τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου
2004.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα µέτρα αυτά, αυτά περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. ARIAS CAÑETE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
«ΣΧΕ∆ΙΟ Γ
περιεχόµενο του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου
Συνοπτική παρουσίαση του ΟΣΕΚΑ:
— πότε δηµιουργήθηκε το unit trust/αµοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων και αναφορά του κράτους µέλους στο οποίο
καταχωρήθηκε/ιδρύθηκε το unit trust/αµοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων,
— σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ µε διαφορετικά επενδυτικά τµήµατα, σχετική µνεία,
— εταιρεία διαχείρισης (όπου ισχύει),
— προβλεπόµενη διάρκεια (όπου ισχύει),
— θεµατοφύλακας,
— ελεγκτές,
— χρηµατοοικονοµικός όµιλος (π.χ. τράπεζα) για την προώθηση του ΟΣΕΚΑ.
Επενδυτικές πληροφορίες
— σύντοµος ορισµός των στόχων του ΟΣΕΚΑ,
— επενδυτική πολιτική του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων και σύντοµη εκτίµηση του βαθµού
κινδύνου του κεφαλαίου (περιλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των πληροφοριών που µνηµονεύονται στο άρθρο 24 α και ανά
επενδυτικό τµήµα),
— εξέλιξη των επιδόσεων του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου/εταιρείας επενδύσεων (όπου ισχύει) και προειδοποίηση ότι αυτές
δεν προεξοφλούν τις µελλοντικές επιδόσεις — οι πληροφορίες αυτές µπορούν είτε να περιλαµβάνονται είτε να επισυνάπτονται
στο ενηµερωτικό δελτίο,
— χαρακτηριστικά του τυπικού επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το unit trust/αµοιβαίο κεφάλαιο ή η εταιρεία επενδύσεων.
Οικονοµικές πληροφορίες
— φορολογικό καθεστώς,
— προµήθειες εισόδου και εξόδου,
— άλλα πιθανά έξοδα ή προµήθειες, µε διάκριση των καταβλητέων από τον µεριδιούχο και των καταβλητέων από το ενεργητικό
του unit trust/αµοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας επενδύσεων.
Εµπορικές πληροφορίες
— τρόπος αγοράς των µεριδίων,
— τρόπος πώλησης των µεριδίων,
— στην περίπτωση ΟΣΕΚΑ µε διαφορετικά επενδυτικά τµήµατα, τρόπος µετάβασης από το ένα επενδυτικό τµήµα στο άλλο και
συναφείς επιβαρύνσεις,
— πότε και πώς διανέµονται τα µερίσµατα εκ µεριδίων ή µετοχών του ΟΣΕΚΑ (όπου ισχύει),
— συχνότητα και τόπος/τρόπος δηµοσίευσης των τιµών ή κοινοποίησής τους.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες
— διευκρίνιση ότι το πλήρες ενηµερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαµηνιαίες εκθέσεις µπορούν να ληφθούν, κατόπιν αιτήσεως,
δωρεάν πριν από τη σύναψη της σύµβασης ή και µετά,
— αρµόδια αρχή,
— πληροφορίες σχετικά µε κάποιο σηµείο επαφής (πρόσωπο/υπηρεσία, χρονική στιγµή, κ.λπ) απ’ όπου µπορούν να ληφθούν
τυχόν περαιτέρω εξηγήσεις,
— ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ενηµερωτικού δελτίου.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Λειτουργίες που περιλαµβάνονται στη δραστηριότητα της συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου:
— ∆ιαχείριση επενδύσεων
— ∆ιαχείριση:
α) νοµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου,
β) πληροφορίες πελατών,
γ) αποτίµηση του χαρτοφυλακίου και καθορισµός της αξίας των µεριδίων (περιλαµβανοµένων των φορολογικών θεµάτων),
δ) έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων,
ε) τήρηση µητρώου µεριδιούχων,
στ) διανοµή εσόδων,
ζ) εκδόσεις µεριδίων και εξαγορές,
η) συµβατικοί διακανονισµοί (συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής πιστοποιητικών),
θ) αρχείο.
— Μάρκετινγκ»
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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/108/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Ιανουαρίου 2002
για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου για το συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΚΑΙ

ΤΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2,

γραφα, τα µεσοπρόθεσµα έντοκα γραµµάτια και οι τραπεζικές συναλλαγµατικές.
(5)

Είναι χρήσιµο να διασφαλισθεί ότι η έννοια της ελεγχόµενης
αγοράς σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία συµπίπτει µε την
αντίστοιχη έννοια της οδηγίας 93/22/EΟΚ του Συµβουλίου,
της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών (5).

(6)

Είναι σκόπιµο να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν τα
στοιχεία ενεργητικού τους σε µερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που
επενδύουν επίσης σε ρευστά χρηµατοπιστωτικά στοιχεία που
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία και οι οποίοι λειτουργούν µε βάση την αρχή της διασποράς των κινδύνων. Οι
ΟΣΕΚΑ ή οι λοιποί οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων
στους οποίους επενδύει ο εκάστοτε ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να
υπόκεινται σε ουσιαστική εποπτεία.

(7)

Η παροχή περισσότερων ευκαιριών σε έναν ΟΣΕΚΑ να επενδύει σε ΟΣΕΚΑ και σε άλλους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων θα πρέπει να διευκολυνθεί. Είναι εποµένως
βασικό να εξασφαλισθεί ότι αυτή η επενδυτική δραστηριότητα δεν µειώνει την προστασία των επενδυτών. Λόγω
των αυξηµένων δυνατοτήτων των ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε
µερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή/και οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ορισµένοι κανόνες για
τα ποσοτικά όρια, την κοινοποίηση πληροφοριών και την
πρόληψη του φαινοµένου των αλυσιδωτών αµοιβαίων κεφαλαίων.

(8)

Για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των αγορών, και λόγω της
ολοκλήρωσης της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης
(ΟΝΕ), είναι επιθυµητό να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να
επενδύουν σε τραπεζικές καταθέσεις. Για να διασφαλισθεί η
επαρκής ρευστότητα των επενδύσεων σε καταθέσεις, οι
καταθέσεις αυτές πρέπει να είναι πληρωτέες σε πρώτη
ζήτηση ή να συνοδεύονται από δικαίωµα ανάληψης. Εάν οι
καταθέσεις έχουν γίνει σε πιστωτικό ίδρυµα το οποίο
εδρεύει σε τρίτη χώρα, το εν λόγω ίδρυµα θα πρέπει να
υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας ισοδύναµους
µε αυτούς της κοινοτικής νοµοθεσίας.

(9)

Επιπλέον των περιπτώσεων στις οποίες ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει
σε τραπεζικές καταθέσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό ή τα
καταστατικά έγγραφά του, ενδέχεται να είναι αναγκαίο να
επιτραπεί σε όλους τους ΟΣΕΚΑ να κατέχουν και δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιµα, όπως τραπεζικές καταθέσεις
όψεως. Αυτό µπορεί να δικαιολογείται, για παράδειγµα, στις
ακόλουθες περιπτώσεις: κάλυψη τρεχουσών ή έκτακτων
πληρωµών· σε περίπτωση πώλησης µεριδίων, κατά το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επανεπένδυση σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά στοιχεία που
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία· κατά το χρονικό
διάστηµα που είναι απόλυτα αναγκαίο όταν, λόγω δυσµενών

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου (4) περιοριζόταν αρχικά στους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που διαθέτουν τα µερίδιά
τους στο κοινό εντός της Κοινότητος και έχουν ως µοναδικό
σκοπό να επενδύουν σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Το προοίµιο
της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ προέβλεπε ότι οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της θα αποτελέσουν αντικείµενο µεταγενέστερου
συντονισµού.
Λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης των αγορών, είναι
επιθυµητή η διεύρυνση του επενδυτικού στόχου των ΟΣΕΚΑ
ώστε, πέραν των κινητών αξιών, να µπορούν να επενδύουν
και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε επαρκή ρευστότητα.
Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία είναι επιλέξιµα ως
επενδυτικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ απαριθµούνται στην παρούσα οδηγία. Η επιλογή των στοιχείων
ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε συνάρτηση µε κάποιον
χρηµατιστηριακό δείκτη αποτελεί µέθοδο διαχείρισης.

(3)

Ο ορισµός των κινητών αξιών που περιέχεται στην παρούσα
οδηγία ισχύει µόνο για την οδηγία αυτή και ουδόλως επηρεάζει τους διάφορους ορισµούς που προβλέπονται από την
εθνική νοµοθεσία για άλλους σκοπούς, όπως η φορολογία.
Συνεπώς, οι µετοχές και οι εξοµοιούµενοι µε µετοχές τίτλοι
που εκδίδονται από οργανισµούς του είδους «Building
Societies» και «Industrial and Provident Societies», των
οποίων η κυριότητα µπορεί πρακτικώς να µεταβιβάζεται
µόνο µε την εξαγορά τους από τον εκδότη οργανισµό, δεν
καλύπτονται από τον ορισµό αυτό.

(4)

Τα µέσα χρηµαταγοράς καλύπτουν τις κατηγορίες µεταβιβάσιµων µέσων που κανονικά δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ελεγχόµενες αγορές αλλά στη χρηµαταγορά, π.χ. τα βραχυπρόθεσµα οµόλογα του δηµοσίου και
των τοπικών αρχών, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα αξιό-

(1) EE C 280 της 9.9.1998, σ. 6 και EE C 331 E της 31.10.2000,
σ. 302.
(2) ΕΕ C 116 της 28.4.1999, σ. 44.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2000 (ΕΕ
C 339 της 29.11.2000, σ. 220), κοινή θέση του Συµβουλίου της 5ης
Ιουνίου 2001 (ΕΕ C 297 της 23.10.2001, σ. 35) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001. Απόφαση του
Συµβουλίου της 4ης ∆εκεµβρίου 2001.
(4) EE L 375 της 31.12.1985, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 290 της 17.11.2000, σ. 27).

(5) EE L 141 της 11.6.1993, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/64/ΕΚ.
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συνθηκών της αγοράς, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, µέσα
χρηµαταγοράς και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά στοιχεία πρέπει να αναστέλλονται.
(10)

Για προληπτικούς λόγους, οι ΟΣΕΚΑ είναι ανάγκη να αποφεύγουν την υπερβολική συγκέντρωση των επενδύσεών τους
σε στοιχεία που τους εκθέτουν σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που ανήκουν
στον ίδιο όµιλο.

(11)

Στους ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να επιτρέπεται ρητώς να επενδύουν
σε χρηµατοπιστωτικά παράγωγα στο πλαίσιο της γενικής
επενδυτικής τους πολιτικής ή/και για λόγους αντιστάθµισης
κινδύνων προκειµένου να επιτυγχάνουν συγκεκριµένο οικονοµικό στόχο ή το προφίλ κινδύνου που περιγράφεται στο
ενηµερωτικό δελτίο. Για την προστασία των επενδυτών, είναι
ανάγκη να περιοριστεί η µέγιστη δυνητική έκθεση σε κινδύνους από χρηµατοπιστωτικά παράγωγα, ούτως ώστε να µην
υπερβαίνουν τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου
του ΟΣΕΚΑ. Για να διασφαλισθεί η διαρκής επίγνωση των
κινδύνων και των υποχρεώσεων από πράξεις µε αντικείµενο
παράγωγα µέσα και για να ελέγχεται η τήρηση των επενδυτικών ορίων, οι εν λόγω κίνδυνοι και υποχρεώσεις πρέπει να
µετρώνται και να παρακολουθούνται διαρκώς. Τέλος, για
την προστασία των επενδυτών µέσω της ενηµέρωσής τους,
οι ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να περιγράφουν τις στρατηγικές τους,
τις µεθόδους τους και τα επενδυτικά όρια που ακολουθούν
στις πράξεις µε αντικείµενο παράγωγα µέσα.

(12)

Όσον αφορά τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα (OTC), θα
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετες απαιτήσεις για την επιλεξιµότητα των αντισυµβαλλοµένων και των µέσων, τη ρευστότητα και τη διαρκή αξιολόγηση των θέσεων. Σκοπός
αυτών των πρόσθετων απαιτήσεων είναι να εξασφαλίζεται
επαρκής προστασία των επενδυτών, παραπλήσια εκείνης που
ισχύει για τα παράγωγα που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ελεγχόµενες αγορές.
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κανόνες της. Στις περιπτώσεις που απαριθµούνται στην
παρούσα οδηγία, ένας ΟΣΕΚΑ µπορεί να έχει θυγατρικές
µόνον εφόσον αυτές είναι απαραίτητες για την άσκηση, για
λογαριασµό του, ορισµένων δραστηριοτήτων που επίσης
απαριθµούνται στην παρούσα οδηγία. Επειδή χρειάζεται
αποτελεσµατική εποπτεία των ΟΣΕΚΑ, η εγκατάσταση θυγατρικής ενός ΟΣΕΚΑ σε τρίτη χώρα θα πρέπει να επιτρέπεται
µόνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η γενική υποχρέωση του
ΟΣΕΚΑ να ενεργεί µόνο προς το συµφέρον των µεριδιούχων, και ιδίως ο στόχος της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των δαπανών του, ουδέποτε δικαιολογούν τη λήψη
από έναν ΟΣΕΚΑ µέτρων που θα µπορούσαν να εµποδίσουν
τις αρµόδιες αρχές να ασκήσουν αποτελεσµατικά την εποπτική λειτουργία τους.
(16)

Είναι αναγκαίο να δοθεί σε ένα ευρύτερο φάσµα οργανισµών
συλλογικών επενδύσεων η δυνατότητα ελεύθερης διασυνοριακής εµπορίας των µεριδίων τους, εξασφαλίζοντας
παράλληλα στους επενδυτές ένα οµοιόµορφο ελάχιστο επίπεδο προστασίας. Εποµένως, οι επιδιωκόµενοι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσω µιας δεσµευτικής κοινοτικής οδηγίας που θα καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες
συµφωνηµένους από κοινού. Η παρούσα οδηγία αφορά
µόνο την ελάχιστη απαιτούµενη εναρµόνιση και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων οι
οποίοι επιδιώκονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 5 της συνθήκης.

(17)

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(18)

Η Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει µια κωδικοποίηση, εν
ευθέτω χρόνω µετά την υιοθέτηση των προτάσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
(13)

(14)

(15)

Οι πράξεις µε αντικείµενο παράγωγα µέσα δεν µπορούν ποτέ
να χρησιµοποιούνται προς καταστρατήγηση των αρχών και
των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Στην
περίπτωση των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, θα πρέπει
να εφαρµόζονται πρόσθετοι κανόνες διασποράς των κινδύνων όταν οι κίνδυνοι προκύπτουν από τον ίδιο αντισυµβαλλόµενο ή από την ίδια οµάδα αντισυµβαλλοµένων.
Ορισµένες τεχνικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν κυρίως σε
µετοχές ή/και οµολογίες βασίζονται στην αναπαραγωγή της
σύνθεσης χρηµατιστηριακών δεικτών µετοχών ή/και οµολογιών. Είναι επιθυµητό να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να αναπαράγουν τη σύνθεση γνωστών και αναγνωρισµένων χρηµατιστηριακών δεικτών µετοχών ή/και οµολογιών. Ενδέχεται
εποµένως να είναι αναγκαία η θέσπιση πιο ευέλικτων
κανόνων διασποράς των κινδύνων για τους ΟΣΕΚΑ που
επενδύουν σε µετοχές ή/και σε οµολογίες για τον σκοπό
αυτό.
Οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που εµπίπτουν στην
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για
σκοπούς άλλους εκτός από τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό σύµφωνα µε τους

Άρθρο 1
Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— που µοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε
κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστά χρηµατοπιστωτικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1,
τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό, και των
οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανοµής
των κινδύνων, και».
2. Στο άρθρο 1, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«8.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως κινητές
αξίες νοούνται:
— οι µετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι εξοµοιούµενοι µε
µετοχές εταιρειών (στο εξής: “µετοχές”),
— οι οµολογίες και τα υπόλοιπα είδη χρεογράφων (στο εξής:
“οµολογίες”),
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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— κάθε άλλος διαπραγµατεύσιµος τίτλος που παρέχει
δικαίωµα απόκτησης τέτοιων κινητών αξιών µε εγγραφή ή
µε ανταλλαγή,

του σε µερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, ή/και

εξαιρουµένων των τεχνικών και µέσων που αναφέρονται στο
άρθρο 21.

στ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους
καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή υποκείµενες σε
δικαίωµα απόσυρσης, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσµες εντός δώδεκα µηνών το πολύ, εφόσον το
πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε
ένα κράτος µέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του
πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε κάποια τρίτη
χώρα, εφόσον το ίδρυµα υπόκειται σε καθεστώς
προληπτικής εποπτείας το οποίο οι αρµόδιες για τους
ΟΣΕΚΑ αρχές θεωρούν ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία, ή/και

9.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως “µέσα
χρηµαταγοράς” νοούνται τα επαρκούς ρευστότητος µέσα που
συνήθως αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη χρηµαταγορά, των οποίων η αξία µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς
ανά πάσα στιγµή.»
3. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«α) κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά
ή αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ελεγχόµενη
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της
οδηγίας ISD, ή/και».
4. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στα στοιχεία β) και γ) προστίθενται οι λέξεις «και µέσα χρηµαταγοράς» µετά τις λέξεις «κινητές αξίες».
5. Στο άρθρο 19, παράγραφος 1:
— στο τέλος του στοιχείου δ), προστίθενται οι λέξεις «ή/και»,
— προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«ε) µερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένων βάσει της παρούσας
οδηγίας ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2
πρώτη και δεύτερη περίπτωση, ασχέτως του εάν έχουν
την έδρα τους σε κράτος µέλος ή όχι, εφόσον:
— οι εν λόγω άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει νόµων
που προβλέπουν ότι υπόκεινται σε εποπτεία την
οποία οι αρµόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές θεωρούν
ισοδύναµη µε αυτήν που προβλέπει η κοινοτική
νοµοθεσία, και εφόσον η συνεργασία µεταξύ των
αρχών διασφαλίζεται επαρκώς,
— το επίπεδο προστασίας των µεριδιούχων των
άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων είναι
ισοδύναµο µε το παρεχόµενο στους µεριδιούχους
των ΟΣΕΚΑ, και ιδίως εφόσον οι κανόνες που
αφορούν το διαχωρισµό των στοιχείων του ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών και
µέσων χρηµαταγοράς είναι ισοδύναµοι µε τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,
— οι δραστηριότητες των άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων περιγράφονται σε εξαµηνιαίες
και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού, των εσόδων και των πράξεων που
έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστηµα που
καλύπτει η έκθεση,
— ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισµός συλλογικών επενδύσεων, του οποίου µελετάται η απόκτηση µεριδίων, δεν µπορεί να επενδύει, σύµφωνα µε τον
κανονισµό του ή τα καταστατικά του έγγραφα,
ποσοστό µεγαλύτερο του 10 % του ενεργητικού

ζ) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε αυτά µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε µια από τις ελεγχόµενες αγορές
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) ή/και
χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µέσα που αποτελούν αντικείµενο εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών (“εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα”), εφόσον:
— το υποκείµενο στοιχείο συνίσταται σε κάποιο από
τα µέσα που εµπίπτουν στην παράγραφο 1, σε
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγµατικές ισοτιµίες ή νοµίσµατα, στα οποία ένας
ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει σύµφωνα µε τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται
στον κανονισµό ή στα καταστατικά του έγγραφα,
— οι αντισυµβαλλόµενοι που µετέχουν σε πράξεις
εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων είναι ιδρύµατα
υποκείµενα σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν
στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές και
— τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθηµερινώς σε αξιόπιστη και επαληθεύσιµη αποτίµηση
και µπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή
να ακυρώνονται µε αντισταθµιστική πράξη ανά
πάσα στιγµή και σε δίκαιη τιµή ύστερα από πρωτοβουλία του ΟΣΕΚΑ, ή/και
η) µέσα χρηµαταγοράς πλην των διαπραγµατευσίµων σε
ελεγχόµενη αγορά, τα οποία εµπίπτουν στην παράγραφο 9 του άρθρου 1, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης
των µέσων αυτών υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταµίευσης, και εφόσον τα µέσα αυτά:
— εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από µια κεντρική,
περιφερειακή ή τοπική αρχή, από µια κεντρική τράπεζα κράτους µέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από ένα τρίτο
κράτος ή, σε περίπτωση οµοσπονδιακού κράτους,
από ένα µέλος της οµοσπονδίας, ή από ένα δηµόσιο οργανισµό διεθνούς δικαίου στον οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, ή
— εκδίδονται από µια επιχείρηση της οποίας οι τίτλοι
είναι εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε ελεγχόµενες αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β)
ή γ), ή
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— εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από οργανισµό υποκείµενο σε προληπτική εποπτεία, σύµφωνα µε τα
κριτήρια της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή από οργανισµό που υπόκειται σε και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας θεωρούµενους από τις αρµόδιες
αρχές ως τουλάχιστον εξίσου αυστηρούς µε εκείνους της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή
— εκδίδονται από άλλους οργανισµούς που ανήκουν
στις κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές, εφόσον οι επενδύσεις
στα µέσα αυτά υπόκεινται σε προστασία των επενδυτών ισοδύναµη µε εκείνη που προβλέπεται στην
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη περίπτωση και εφόσον ο
εκδότης είναι εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και
τα αποθεµατικά ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 εκατοµµύρια ευρώ και υποβάλλει και δηµοσιεύει τους
ετήσιους λογαριασµούς της σύµφωνα µε την οδηγία 78/660/ΕΟΚ (*), είναι οντότητα που, εντός
ενός οµίλου εταιρειών µε µία ή περισσότερες εισηγµένες εταιρείες, έχει ως αποστολή τη χρηµατοδότηση του οµίλου, ή είναι οντότητα µε σκοπό τη
χρηµατοδότηση µέσων τιτλοποίησης που επωφελούνται από τραπεζική πίστωση.
(*) Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόµενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, περί των
ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών
(ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11)· οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/
60/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 26.6.1999, σ. 65).»
6. Στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α), προστίθενται οι
λέξεις «και µέσα χρηµαταγοράς» µετά τις λέξεις «κινητές
αξίες».
7. Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το στοιχείο β) καθώς και η
παράγραφος 3 διαγράφονται.
8. Tο άρθρο 20 διαγράφεται.
9. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 21
1.
Η εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων πρέπει να χρησιµοποιεί µια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που να της
επιτρέπει να ελέγχει και να µετρά ανά πάσα στιγµή τον κίνδυνο των θέσεών της και τη συµβολή τους στο γενικότερο
προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Πρέπει να χρησιµοποιεί µια διαδικασία που να της επιτρέπει την ακριβή και
αµερόληπτη αποτίµηση της αξίας των εξωχρηµατιστηριακών
παράγωγων µέσων. Πρέπει να κοινοποιεί στις αρµόδιες
αρχές τακτικά και µε τον τρόπο που αυτές καθορίζουν τους
τύπους των παράγωγων µέσων, τους υποκείµενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες µεθόδους
εκτίµησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα µέσα, για
κάθε ΟΣΕΚΑ που αυτή διαχειρίζεται.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στους ΟΣΕΚΑ
να χρησιµοποιούν τεχνικές και µέσα που συνδέονται µε
κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς υπό τις προϋποθέσεις
και εντός των ορίων που καθορίζουν, εφόσον οι τεχνικές
και τα µέσα χρησιµοποιούνται χάριν αποτελεσµατικής διαχεί-
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ρισης του χαρτοφυλακίου. Όταν οι πράξεις αυτές αφορούν
τη χρησιµοποίηση παράγωγων µέσων, οι προϋποθέσεις και
τα όρια πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας.
Οι πράξεις αυτές ουδέποτε επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του ΟΣΕΚΑ από τους επενδυτικούς του στόχους,
όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισµό, στα καταστατικά
έγγραφα ή στο ενηµερωτικό του φυλλάδιο.
3.
Ο ΟΣΕΚΑ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον
οποίο εκτίθεται σε σχέση µε τα παράγωγα µέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του.
Η έκθεση στον κίνδυνο υπολογίζεται µε βάση την τρέχουσα
αξία των υποκείµενων στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο
αντισυµβαλλοµένου, τις µελλοντικές κινήσεις της αγοράς και
το διαθέσιµο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Η
διάταξη αυτή ισχύει και για τα επόµενα εδάφια.
Ένας ΟΣΕΚΑ µπορεί να επενδύει, στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής του και εντός των ορίων που καθορίζονται
στο άρθρο 22 παράγραφος 5, σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, εφόσον ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκείµενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει συνολικώς τα
επενδυτικά όρια του άρθρου 22. Τα κράτη µέλη µπορούν
να επιτρέπουν, όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που βασίζονται σε δείκτη, οι επενδύσεις αυτές να µην συνδυάζονται µε τα όρια του
άρθρου 22.
Όταν µια κινητή αξία ή ένα µέσο χρηµαταγοράς ενσωµατώνει ένα παράγωγο, το παράγωγο αυτό πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη κατά τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
4.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις
ενδεδειγµένες πληροφορίες καθώς και τις τυχόν µεταγενέστερες µεταβολές στις µεθόδους προϋπολογισµού της έκθεσης
στον κίνδυνο που αναφέρεται στην παράγραφο 3, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου σε πράξεις
µε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα το αργότερο στις 13
Φεβρουαρίου 2004. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες
αυτές στα άλλα κράτη µέλη. Οι πληροφορίες εξετάζονται
στην επιτροπή επικοινωνίας µε τη διαδικασία του άρθρου
53 παράγραφος 4.»
10. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 22
1.
Ένας ΟΣΕΚΑ δεν µπορεί να επενδύει περισσότερο από
το 5 % του ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή µέσα
χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό.
Ένας ΟΣΕΚΑ δεν µπορεί να επενδύει περισσότερο από το
20 % του ενεργητικού του σε καταθέσεις στον ίδιο οργανισµό.
Ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου στον οποίο εκτίθεται ο
ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηµατιστηριακού
παράγωγου δεν µπορεί να υπερβαίνει:
— το 10 % του ενεργητικού του όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι πιστωτικό ίδρυµα µεταξύ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ), ή
— το 5 % του ενεργητικού του, στις λοιπές περιπτώσεις.
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2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο του
5 % της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1, σε 10 %
κατ’ ανώτατο όριο. Ωστόσο, η συνολική αξία των κινητών
αξιών και των µέσων χρηµαταγοράς που κατέχει ο ΟΣΕΚΑ
σε εκδότες, σε κάθε έναν από τους οποίους επενδύει άνω
του 5 % του ενεργητικού του, δεν µπορεί να υπερβαίνει το
40 % της αξίας του ενεργητικού του. Το όριο αυτό δεν
ισχύει για τις καταθέσεις σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς υποκείµενους σε προληπτική εποπτεία και τις πράξεις
εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται µε τους
οργανισµούς αυτούς.
Με την επιφύλαξη των επί µέρους ορίων που καθορίζονται
στην παράγραφο 1, ένας ΟΣΕΚΑ δεν µπορεί να συνδυάζει:
— επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που
έχουν εκδοθεί από τον,
— καταθέσεις στον ή/και
— κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων
που διενεργήθηκαν µε τον
ίδιο οργανισµό, σε ποσοστό άνω του 20 % του ενεργητικού
του.
3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο του
5 % της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1, σε 35 %
κατ’ ανώτατο όριο, όταν οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος
µέλος, από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ενός
κράτους µέλους, από τρίτο κράτος ή από δηµόσιους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη.
4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο του
5 % της πρώτης πρότασης της παραγράφου 1, σε 25 %
κατ’ ανώτατο όριο, στην περίπτωση ορισµένων οµολογιών,
όταν αυτές έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα το οποίο
έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος µέλος και υπόκειται εκ του νόµου σε ειδική δηµόσια εποπτεία για την προστασία των οµολογιούχων. Συγκεκριµένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των οµολογιών πρέπει να
επενδύονται κατά νόµον σε στοιχεία ενεργητικού τα οποία,
καθ’ όλο το διάστηµα ισχύος των οµολογιών, είναι σε θέση
να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις οµολογίες και τα οποία, σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη, θα
χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του
αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των σωρευµένων
τόκων.
Όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει άνω του 5 % του ενεργητικού
του σε οµολογίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και
οι οποίες έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική
αξία αυτών των επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το
80 % της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο
των προαναφερόµενων κατηγοριών οµολογιών και των κατηγοριών εκδοτών οι οποίοι, σύµφωνα µε τους νόµους και τα
καθεστώτα ελέγχου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο,
είναι εξουσιοδοτηµένοι να εκδίδουν οµολογίες που ανταποκρίνονται στα ανωτέρω κριτήρια. Στους καταλόγους αυτούς
επισυνάπτεται σηµείωµα που διευκρινίζει το καθεστώς των
παρεχόµενων εγγυήσεων. Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως τις
πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη µέλη, µαζί µε τις ενδε-
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χόµενες παρατηρήσεις, τις οποίες κρίνει ενδεδειγµένες, και
δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές. Οι γνωστοποιήσεις
αυτές µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ανταλλαγής
απόψεων στα πλαίσια της επιτροπής επικοινωνίας, µε τη
διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 4.
5.
Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς των
παραγράφων 3 και 4, δεν λαµβάνονται υπόψη στην εφαρµογή του ορίου του 40 % που προβλέπεται στην παράγραφο 2.
Τα όρια των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 δεν επιτρέπεται να
σωρεύονται και, κατά συνέπεια, οι επενδύσεις σε κινητές
αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο
οργανισµό, ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα µέσα
στον εν λόγω οργανισµό, που έχουν πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, δεν πρέπει
ποτέ να υπερβαίνουν συνολικά το 35 % του ενεργητικού
του ΟΣΕΚΑ.
Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για
τους σκοπούς των ενοποιηµένων λογαριασµών, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 83/349/ΕΟΚ (*) ή από τους
διεθνώς αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται
ως ενιαίος οργανισµός για τον υπολογισµό των ορίων που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη σώρευση επενδύσεων σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς στον ίδιο
όµιλο µέχρι ποσοστού 20 %.
(*) Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
13ης Ιουνίου 1983, βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης, για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1)·
οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης του 1994.»
11. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 22α
1.
Με την επιφύλαξη των ορίων του άρθρου 25, τα
κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν τα όρια του άρθρου 22
σε 20 % κατ’ ανώτατο όριο, για τις επενδύσεις σε µετοχές
ή/και οµολογίες που εκδίδονται από τον ίδιο οργανισµό,
εφόσον, σύµφωνα µε τον κανονισµό ή τα καταστατικά
έγγραφα, η επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ συνίσταται
στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δεδοµένου χρηµατιστηριακού δείκτη µετοχών ή οµολογιών του οποίου οι αρµόδιες
για τους ΟΣΕΚΑ αρχές αναγνωρίζουν µε βάση τα ακόλουθα
κριτήρια:
— η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη,
— ο δείκτης αποτελεί έναν κατάλληλο δείκτη αναφοράς
της οικείας αγοράς,
— ο δείκτης δηµοσιεύεται καταλλήλως.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο της
παραγράφου 1 σε 35 % κατ’ ανώτατο όριο εφόσον αυτό
δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως
στις ελεγχόµενες αγορές στις οποίες ορισµένες κινητές αξίες
ή µέσα χρηµαταγοράς κυριαρχούν ευρέως. Η επένδυση
µέχρι αυτό το µέγιστο όριο επιτρέπεται µόνο για έναν
εκδότη.»
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12. Στο άρθρο 23 παράγραφος 1 προστίθενται οι λέξεις «και
µέσων χρηµαταγοράς» µετά τις λέξεις «κινητών αξιών».
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«Άρθρο 24

χρηµαταγοράς, ή αναπαράγει χρηµατιστηριακό δείκτη
µετοχών ή οµολογιών σύµφωνα µε το άρθρο 22α, πρέπει να
συµπεριλαµβάνει στο ενηµερωτικό δελτίο του και, ανάλογα
µε την περίπτωση, στις τυχόν άλλες διαφηµιστικές δηµοσιεύσεις του, εµφανή δήλωση η οποία να επισύρει την προσοχή
στην επενδυτική του πολιτική.

1.
Ένας ΟΣΕΚΑ µπορεί να αποκτά µερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και
άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ε), εφόσον δεν επενδύει περισσότερο από το 10 % των στοιχείων ενεργητικού
του σε µερίδια του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων. Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν
το όριο αυτό σε 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

3.
Όταν η καθαρή αξία του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ
είναι πιθανό να εµφανίσει υψηλή αστάθεια λόγω της
σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ή της χρησιµοποιούµενης διαχειριστικής τεχνικής, το ενηµερωτικό δελτίο και, ανάλογα µε
την περίπτωση, οι τυχόν άλλες διαφηµιστικές δηµοσιεύσεις
του πρέπει να περιέχουν εµφανή δήλωση η οποία να επισύρει την προσοχή στο στοιχείο αυτό.

2.
Το άθροισµα των επενδύσεων σε µερίδια οργανισµών
συλλογικών επενδύσεων πλην των ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει συνολικώς το 30 % του ενεργητικού του
ΟΣΕΚΑ.

4.
Κατόπιν αιτήσεως ενός επενδυτή, η διαχειριστική εταιρεία πρέπει επίσης να παρέχει πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε
τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου
στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ, τις µεθόδους που έχουν
επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και την πρόσφατη εξέλιξη των
κινδύνων και των αποδόσεων των κύριων κατηγοριών επενδυτικών µέσων.»

13. Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, όταν ένας ΟΣΕΚΑ
έχει αποκτήσει µερίδια ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων οργανισµών
συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού του εν
λόγω ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων δεν είναι υποχρεωτικό να συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 22.
3.
Όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε µερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ
ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων τους
οποίους διαχειρίζεται, απευθείας ή κατ’ εξουσιοδότηση, η
ίδια εταιρεία διαχείρισης ή κάθε άλλη εταιρεία µε την οποία
η εταιρεία διαχείρισης συνδέεται στο πλαίσιο κοινής διαχείρισης ή κοινού ελέγχου, ή λόγω σηµαντικής, άµεσης ή
έµµεσης συµµετοχής, η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης ή η
άλλη εταιρεία δεν µπορεί να καταλογίζει έξοδα εγγραφής ή
εξαγοράς για τις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε µερίδια αυτών
των άλλων ΟΣΕΚΑ ή/και οργανισµών συλλογικών επενδύσεων.
Ένας ΟΣΕΚΑ που επενδύει σηµαντικό µέρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή/και οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων πρέπει να αναφέρει στο ενηµερωτικό δελτίο του
το ανώτατο επίπεδο των διαχειριστικών προµηθειών που
ενδέχεται να βαρύνουν τόσο τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και
τους άλλους ΟΣΕΚΑ ή/και οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους προτίθεται να επενδύσει. Επισηµαίνει
στην ετήσια έκθεσή του τη µέγιστη αναλογία διαχειριστικών
εξόδων που έχουν καταλογιστεί τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ
όσο και στους ΟΣΕΚΑ ή/και άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους έχει επενδύσει.»
14. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 24α
1.
Το ενηµερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις κατηγορίες
επενδυτικών στοιχείων στα οποία επιτρέπεται να επενδύει ο
ΟΣΕΚΑ. Επισηµαίνει επίσης κατά πόσον επιτρέπονται οι
πράξεις σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα· στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να συµπεριλαµβάνει εµφανή δήλωση
η οποία να προσδιορίζει αν οι πράξεις αυτές µπορούν να
γίνονται για κάλυψη κινδύνων ή για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, καθώς και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις της
χρήσης παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων στο προφίλ
κινδύνου.
2.
Ένας ΟΣΕΚΑ που επενδύει κυρίως σε οποιεσδήποτε
από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού που ορίζονται στο άρθρο 19, πλην των κινητών αξιών και των µέσων

15. Στο άρθρο 25 παράγραφος 2:
1. η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— 25 % των µεριδίων ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ ή/
και άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων,
κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2
πρώτη και δεύτερη περίπτωση,»·
2. προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 10 % των µέσων χρηµαταγοράς ενός και του αυτού
εκδότη.»
16. Στο άρθρο 25 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Τα όρια που προβλέπονται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη
περίπτωση µπορούν να µην τηρούνται κατά την απόκτηση,
εάν τη στιγµή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η
ακαθάριστη αξία των οµολογιών ή των µέσων χρηµαταγοράς, ή η καθαρή αξία των εκδοθέντων τίτλων.»
17. Στο άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ), προστίθενται οι λέξεις «και τα µέσα χρηµαταγοράς» µετά τις
λέξεις «κινητές αξίες».
18. Στο άρθρο 25 παράγραφος 3, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«ε) τις µετοχές που κατέχουν µια ή περισσότερες εταιρείες
επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που
ασκούν, αποκλειστικά προς όφελός της/τους, ορισµένες
δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συµβουλών ή
εµπορίας στη χώρα στην οποία εδρεύει η θυγατρική,
όσον αφορά την εξαγορά µεριδίων κατόπιν αιτήσεως των
µεριδιούχων.»
19. Στο άρθρο 26, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«1.
Οι ΟΣΕΚΑ δεν οφείλουν να τηρούν τα όρια που
καθορίζονται στο παρόν τµήµα όταν ασκούν δικαιώµατα
εγγραφής που συνδέονται µε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που ανήκουν στο ενεργητικό τους.
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Τα κράτη µέλη, παράλληλα µε τη µέριµνά τους για την
τήρηση της αρχής της κατανοµής των κίνδυνων, µπορούν
να επιτρέπουν στους νεοϊδρυθέντες ΟΣΕΚΑ να παρεκκλίνουν
από τα άρθρα 22, 22α, 23 και 24 για χρονικό διάστηµα
έξι µηνών από την ηµεροµηνία της άδειας λειτουργίας
τους.»
20. Στο άρθρο 41, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«2.
Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την εκ µέρους των
οργανισµών αυτών απόκτηση κινητών αξιών, µέσων χρηµαταγοράς ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αναφέρονται
στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία ε), ζ) και η), που
δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.»
21. Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 42
∆εν µπορούν να πραγµατοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις
κινητών αξιών, µέσω χρηµαταγοράς ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1
στοιχεία ε), ζ) και η):
— η εταιρεία επενδύσεων και
— η εταιρεία διαχείρισης ή ο θεµατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασµό αµοιβαίων κεφαλαίων.»
22. Μετά το άρθρο 53, παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 53α
1.
Επιπλέον των καθηκόντων της κατ’ άρθρο 53 παράγραφος 1, η επιτροπή επικοινωνίας µπορεί επίσης να συνεδριάζει ως κανονιστική επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*) προκειµένου να επικουρεί την Επιτροπή σε σχέση µε τις τεχνικές τροποποιήσεις
που πρέπει να γίνουν στην παρούσα οδηγία στους ακόλουθους τοµείς:
— αποσαφήνιση των ορισµών προκειµένου να διασφαλίζεται
η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας σε όλη
την Κοινότητα,
— ευθυγράµµιση της ορολογίας και αναδιατύπωση των
ορισµών σε συνάρτηση µε µεταγενέστερες πράξεις για
τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέµατα.
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/
468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν
λόγω απόφασης.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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ποποιήθηκε, καθώς και προτάσεις τροποποίησης, όπου απαιτείται.
Η έκθεση, συγκεκριµένα:
α) αναλύει τον τρόπο εµβάθυνσης και διεύρυνσης της ενιαίας
αγοράς ΟΣΕΚΑ, ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή εµπορία
ΟΣΕΚΑ (συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβαίων κεφαλαίων
τρίτων), τη λειτουργία του διαβατηρίου για τις εταιρείες διαχείρισης, τη λειτουργία του απλοποιηµένου ενηµερωτικού
δελτίου ως µέσου ενηµέρωσης και προώθησης, την επισκόπηση του πεδίου των δευτερευουσών δραστηριοτήτων και
τις δυνατότητες βελτίωσης της συνεργασίας των αρχών εποπτείας για την κοινή ερµηνεία και εφαρµογή της οδηγίας·
β) εξετάζει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας από την άποψη της
εφαρµογής της σε διάφορα είδη προϊόντων (όπως, θεσµικά
αµοιβαία κεφάλαια, αµοιβαία κεφάλαια ακινήτων, µητρικά
αµοιβαία κεφάλαια και χρηµατιστηριακά αµοιβαία κεφάλαια
(hedge funds)· η µελέτη θα πρέπει, ιδίως, να επικεντρωθεί
στο µέγεθος της αγοράς για τα προϊόντα αυτά, τις ρυθµίσεις
που, ενδεχοµένως, ισχύουν για αυτά στα κράτη µέλη, καθώς
και την αξιολόγηση της ανάγκης περαιτέρω εναρµόνισης όσον
αφορά τα κεφάλαια αυτά·
γ) αξιολογεί την οργάνωση των αµοιβαίων κεφαλαίων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων και των πρακτικών εξουσιοδότησης και της σχέσης µεταξύ διαχειριστή του αµοιβαίου
κεφαλαίου και θεµατοφύλακα·
δ) εξετάζει τους επενδυτικούς κανόνες για τους ΟΣΕΚΑ, παραδείγµατος χάριν τη χρήση παραγώγων και άλλων µέσων και
τεχνικών που σχετίζονται µε τίτλους, τη ρύθµιση των αµοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε δείκτες χρηµατιστηρίου,
τη ρύθµιση των µέσων χρηµαταγοράς, τις καταθέσεις, τη ρύθµιση των επενδύσεων αµοιβαίων κεφαλαίων σε άλλα αµοιβαία
κεφάλαια («fund of fund») καθώς και τα διάφορα επενδυτικά
όρια·
ε) αναλύει την κατάσταση του ανταγωνισµού µεταξύ αµοιβαίων
κεφαλαίων που ευρίσκονται υπό τη διαχείριση εταιρειών διαχείρισης και «αυτοδιαχειριζόµενων» εταιρειών επενδύσεων.
Κατά την προετοιµασία της έκθεσής της, η Επιτροπή διαβουλεύεται, σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση, µε τους ενδιαφερόµενους κλάδους παραγωγής, ενώσεις καταναλωτών και οργανισµούς εποπτείας.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν στους ΟΣΕΚΑ που
υφίστανται κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
οδηγίας προθεσµία όχι ανώτερη των 60 µηνών από την εν λόγω
ηµεροµηνία για τη συµµόρφωσή τους µε τη νέα εθνική νοµοθεσία.

Άρθρο 3

(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1989, σ. 23).»

Άρθρο 2
1.
Το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2005, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως τρο-

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν, το αργότερο µέχρι τις 13 Αυγούστου
2003, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές το αργότερο στις 13 Φεβρουαρίου 2004.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

13.2.2002
Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ κατά την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. ARIAS CAÑETE

13.2.2002
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Φεβρουαρίου 2002
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ ώστε να παραταθεί η παρέκκλιση σχετικά µε τους όρους
εισαγωγής φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών από τρίτες χώρες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 427]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/111/ΕΚ)
σουν να εφαρµόζουν στα εν λόγω προϊόντα όρους ισοδύναµους µε εκείνους που ισχύουν για παρόµοια κοινοτικά
προϊόντα, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 της
οδηγίας 92/33/ΕΟΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου
1992, για την εµπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού
κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/29/ΕΚ της Επιτροπής (2),
και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

(4)

Θα πρέπει ανάλογα να παραταθεί περαιτέρω η περίοδος
εφαρµογής της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 16
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ, η
οποία παρατάθηκε έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 µε την
απόφαση 1999/29/ΕΚ.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής σπόρων προς
σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού για τη γεωργία, τα
κηπευτικά και τη δασοκοµία,

(1)

(2)

(3)

Η Επιτροπή καλείται, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/33/ΕΟΚ, να αποφασίσει κατά
πόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, που παράγονται σε
τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις
υποχρεώσεις του προµηθευτή, την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα φυτοϋγειονοµικά θέµατα, το περιβάλλον ανάπτυξης, τη συσκευασία, τις ρυθµίσεις όσον αφορά
τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, τη σήµανση και τη σφράγιση, είναι ισοδύναµα, από πάσης απόψεως, προς το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια, εκτός των σπόρων προς
σπορά, που παράγονται στην Κοινότητα και πληρούν τις
απαιτήσεις και τους όρους της ανωτέρω οδηγίας.
Ωστόσο, τα σήµερα διαθέσιµα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις
προϋποθέσεις που ισχύουν σε τρίτες χώρες εξακολουθούν
να µην είναι επαρκή ώστε να είναι η Κοινότητα σε θέση,
στην παρούσα φάση, να λάβει µια τέτοια απόφαση ως προς
οποιαδήποτε τρίτη χώρα.
Προκειµένου να αποφευχθεί η αναστάτωση των εµπορικών
ροών, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη, όταν εισάγουν πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια κηπευτικών,
εκτός των σπόρων προς σπορά, από τρίτες χώρες, να συνεχί-

(1) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 29.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 92/33/
ΕΟΚ, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2001» αντικαθίσταται από την
ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2004».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2002.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Φεβρουαρίου 2002
για την τροποποίηση της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ ώστε να παραταθεί η παρέκκλιση σχετικά µε τους όρους
εισαγωγής, από τρίτες χώρες, πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων
που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 428]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2002/112/ΕΚ)
οπωροφόρα δένδρα από τρίτες χώρες, να συνεχίσουν να
εφαρµόζουν στα εν λόγω προϊόντα όρους ισοδύναµους µε
εκείνους που ισχύουν για παρόµοια κοινοτικά προϊόντα,
σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας
92/34/ΕΟΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Απριλίου
1992, για την εµπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την
παραγωγή φρούτων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 1999/30/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 16
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η Επιτροπή καλείται, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ, να αποφασίσει κατά
πόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και
τα οπωροφόρα δένδρα που έχουν παραχθεί σε µια τρίτη
χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις
υποχρεώσεις του προµηθευτή, την ταυτότητα, τα γνωρίσµατα, τις φυτοϋγειονοµικές πλευρές, το περιβάλλον καλλιέργειας, τη συσκευασία, τις λεπτοµέρειες επιθεώρησης, τη
σήµανση και τη σφράγιση, είναι ισοδύναµα, από πάσης
απόψεως, προς το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων
φυτών και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στην
Κοινότητα και πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της
ανωτέρω οδηγίας.
Ωστόσο, τα σήµερα διαθέσιµα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις
προϋποθέσεις που ισχύουν σε τρίτες χώρες εξακολουθούν
να µην είναι επαρκή ώστε να είναι η Κοινότητα σε θέση,
στην παρούσα φάση, να λάβει µια τέτοια απόφαση ως προς
οποιαδήποτε τρίτη χώρα.
Προκειµένου να αποφευχθεί η αναστάτωση των εµπορικών
ροών, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη, όταν εισάγουν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και

(1) ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10.
(2) ΕΕ L 8 της 14.1.1999, σ. 30.

(4)

Θα πρέπει ανάλογα να παραταθεί περαιτέρω η περίοδος
εφαρµογής της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 16
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ, η
οποία παρατάθηκε έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 µε την
απόφαση 1999/30/ΕΚ.

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών οπωροφόρων γενών και ειδών,
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