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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 661/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2003
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
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. 1947/2002 (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
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

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 12 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2003, 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
999

114,1
79,2
123,3
105,5

0707 00 05

052
064
068
096
204
628
999

96,8
58,4
77,0
48,8
60,3
147,3
81,4

0709 10 00

220
999

190,1
190,1

0709 90 70

052
204
999

86,2
61,0
73,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
600
624
999

77,2
40,6
76,2
45,9
46,8
53,5
60,7
57,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
728
804
999

64,5
86,2
100,9
112,3
83,7
81,7
66,4
71,6
98,9
54,1
135,2
86,9

0808 20 50

388
512
528
720
999

76,9
85,3
64,3
47,2
68,4

(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. 662/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2003
για καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας
γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την 117η ειδική δηµοπρασία που
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 2571/97
σχυση που χορηγείται στην κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο
και στο συµπυκνωµένο βούτυρο που µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον προορισµό, την περιεκτικότητα σε
βουτυρική λιπαρά ουσία και τον τρόπο χρησιµοποίησης, ή
αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία ότι
πρέπει συνεπώς να καθοριστούν το ή τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 (2), και ιδίως το
άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε την πώληση
σε µειωµένη τιµή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην
κρέµα γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο
βούτυρο, που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 635/2000 (4), οι οργανισµοί προβαίνουν σε
δηµοπρασία στην πώληση ορισµένων ποσοτήτων βουτύρου
που κατέχουν και στη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέµα
γάλακτος, στο βούτυρο και στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Το
άρθρο 18 του εν λόγω κανονισµού θεσπίζει ότι, λαµβάνοντας υπόψη τις προσφορές που θα ληφθούν για την κάθε
ειδική δηµοπρασία, καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή πώλησης
του βουτύρου καθώς και ένα ανώτατο ποσό για την ενί-

(1)

(2)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 117η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97,
οι ελάχιστες τιµές πώλησης, το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων
καθώς και τα ποσά των εγγυήσεων µεταποίησης καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
350 της 20.12.1997, σ. 3.
76 της 25.3.2000, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2003, για τον καθορισµό των ελαχίστων τιµών πώλησης βουτύρου
και των µεγίστων ποσών ενίσχυσης της κρέµας γάλακτος, του βουτύρου και του συµπυκνωµένου βουτύρου για την
117η ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97
(σε EUR/100 kg)
Υπόδειγµα

A

Τρόπος χρησιµοποίησης

Ελάχιστη τιµή
πώλησης

Με ιχνοθέτες

Χωρίς ιχνοθέτες

Με ιχνοθέτες

Χωρίς ιχνοθέτες

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Ως έχει

—

—

—

—

Συµπυκνωµένο

—

—

—

—

Βούτυρο ≥ 82 %

85

81

85

81

Βούτυρο < 82 %

83

79

—

79

105

101

105

101

Κρέµα

—

—

36

34

Βούτυρο

94

—

94

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Βούτυρο
≥ 82 %

Εγγύηση µεταπώλησης

Ανώτατο ποσό
ενίσχυσης

Εγγύηση µεταποίησης

B

Συµπυκνωµένο βούτυρο

Συµπυκνωµένο βούτυρο
Κρέµα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 663/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2003
για τον καθορισµό της ανώτατης τιµής αγοράς βουτύρου για την 70ή δηµοπρασία που πραγµατοποιείται
στα πλαίσια της διαρκούς δηµοπρασίας που διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Λόγω των προσφορών που ελήφθησαν, πρέπει να καθοριστεί
η µέγιστη τιµή αγοράς στο επίπεδο που αναγράφεται
κατωτέρω.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της
Επιτροπής, της 16ης ∆εκεµβρίου 1999, όσον αφορά τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/
1999, του Συµβουλίου, για τα µέτρα παρέµβασης στην
αγορά βουτύρου και κρέµας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 359/
2003 (4), προβλέπει, λαµβάνοντας υπόψη τις ληφθείσες
προσφορές για κάθε δηµοπρασία, τον καθορισµό µιας
ανώτατης τιµής αγοράς σε συνάρτηση µε την εφαρµοζόµενη
τιµή παρέµβασης ή το ενδεχόµενο να µην δοθεί συνέχεια
στη δηµοπρασία.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την 70ή δηµοπρασία που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, και της οποίας η προθεσµία για την
υποβολή προσφορών έληξε στις 8 Απριλίου 2003, η µέγιστη τιµή
αγοράς καθορίζεται σε 295,38 ευρώ/100 kg.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
333 της 24.12.1999, σ. 11.
53 της 28.2.2003, σ. 17.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 664/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2003
για τον καθορισµό του ανωτάτου ποσού για την ενίσχυση στο συµπυκνωµένο βούτυρο για τη 289η
ειδική δηµοπρασία που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Πρέπει να καθοριστεί, βάσει των προσφορών που έχουν
υποβληθεί, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης στο επίπεδο που
αναφέρεται κατωτέρω και να καθοριστεί κατά συνέπεια το
ποσό της εγγύησης προορισµού.

(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος
και γαλακτοκοµικών προϊόντων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της
Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 1990, σχετικά µε τη χορήγηση
βάσει της δηµοπρασίας ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο
βούτυρο που προορίζεται για άµεση κατανάλωση στην Κοινότητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 124/1999 (4), οι οργανισµοί παρέµβασης
προβαίνουν σε διαρκή δηµοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης στο συµπυκνωµένο βούτυρο. Στο άρθρο 6 του εν
λόγω κανονισµού προβλέπεται ότι λαµβάνοντας υπόψη τις
ληφθείσες προσφορές για την κάθε ειδική δηµοπρασία
καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συµπυκνωµένο
βούτυρο ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 96 %
ή αποφασίζεται να µη δοθεί συνέχεια στη δηµοπρασία.
Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί το ποσό εγγύησης προορισµού.

(1)

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη 289η ειδική δηµοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δηµοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 429/90,
το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθώς και το ποσό της εγγύησης προορισµού καθορίζονται ως εξής:
— ανώτατο ποσό ενίσχυσης:

105 EUR/100 kg,

— εγγύηση προορισµού:

116 EUR/100 kg.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 12 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 48.
79 της 22.3.2002, σ. 15.
45 της 21.2.1990, σ. 8.
16 της 21.1.1999, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 665/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2003
για την τροποποίηση του παραρτήµατος III του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου για
τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών
φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Στον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου
ορίζεται ότι η θέσπιση ανώτατων ορίων καταλοίπων δεν θίγει
κατά κανένα τρόπο την εφαρµογή άλλων συναφών κοινοτικών κανόνων.

(5)

Για τον έλεγχο των καταλοίπων, όπως προβλέπει η κοινοτική
νοµοθεσία στον τοµέα αυτό, πρέπει εν γένει να καθορίζονται
ανώτατα όρια καταλοίπων για τους ιστούς-στόχους του
ήπατος ή των νεφρών. Ωστόσο, το ήπαρ και τα νεφρά αφαιρούνται συχνά από τα σφάγια που αποτελούν αντικείµενο
διεθνών συναλλαγών και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται να
καθορίζονται επίσης ανώτατα όρια για τους µυς ή τους
λιπώδεις ιστούς.

(6)

Οι ουσίες νοργεστοµέτη και οξική φλουγεστόνη αποτελούν
προγεσταγόνες ορµόνες και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στους
περιορισµούς και τον έλεγχο χρήσης που προβλέπονται στην
οδηγία 96/22/EΚ του Συµβουλίου (3). Υπό ορισµένους
όρους, οι ορµόνες αυτές µπορούν να χορηγηθούν σε ζώα
εκµετάλλευσης αποκλειστικά για θεραπευτικούς ή ζωοτεχνικούς σκοπούς. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους ανωτέρω όρους
απαιτείται, µεταξύ άλλων, η χορήγηση των υπόψη ουσιών
από κτηνίατρο ή υπό την άµεση ευθύνη του. Επιπλέον, ο
κτηνίατρος πρέπει να καταχωρίζει επίσηµα σε µητρώο τη
φύση της αγωγής, το είδος των επιτρεπόµενων προϊόντων,
την ηµεροµηνία εκτέλεσης της αγωγής και την ταυτότητα
των ζώων που υποβλήθηκαν σε αγωγή.

(7)

Εξάλλου, σύµφωνα µε τους όρους που θεσπίζονται στην
οδηγία 96/22/EΚ, απαγορεύεται η χορήγηση ορµονών για
θεραπευτικούς ή ζωοτεχνικούς σκοπούς σε ζώα αναπαραγωγής κατά την περίοδο πάχυνσης στο τέλος της αναπαραγωγικής τους ζωής. Επίσης, προβλέπεται ότι το κρέας ή τα
προϊόντα ζώων στα οποία έχουν χορηγηθεί ορµόνες στα
πλαίσια θεραπευτικής ή ζωοτεχνικής αγωγής, µπορούν να
διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση µόνο
εφόσον έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις
της οδηγίας 96/22/EΚ και έχει τηρηθεί ο προβλεπόµενος
χρόνος αναµονής πριν από τη σφαγή των ζώων.

(8)

Μετά την αρχική της αξιολόγηση, η CVMP θεώρησε ότι δεν
απαιτείται, για την προστασία της δηµόσιας υγείας, η
θέσπιση ανώτατων ορίων καταλοίπων για τη νοργεστοµέτη
όταν χρησιµοποιούνται σε εγκεκριµένα κτηνιατρικά φάρµακα
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ως εκ τούτου,
προτάθηκε η συγκαταρίθµηση της ουσίας στον κατάλογο
του παραρτήµατος ΙΙ του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2377/90
του Συµβουλίου. Επιπλέον, η CVMP θεώρησε για τους
ίδιους λόγους ότι δεν απαιτείται η θέσπιση ανωτάτων ορίων
καταλοίπων για την οξική φλουγεστόνη για άλλους ιστούςστόχους εκτός από το γάλα.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συµβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα
τρόφιµα ζωικής προέλευσης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 61/2003 (2), και ιδίως τα άρθρα 7 και 8,
την απόφαση του 2 404ου Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(γεωργία) να µην εκδώσει σχέδια µέτρων που θα προτείνει η Επιτροπή σχετικά µε τη θέσπιση ανωτάτων ορίων καταλοίπων για τη
νοργεστοµέτη [COM(2001) 627 τελικό],
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 2377/90, πρέπει να
θεσπισθούν ανώτατα όρια καταλοίπων για όλες τις φαρµακολογικώς ενεργές ουσίες που χρησιµοποιούνται στην Κοινότητα σε κτηνιατρικά φάρµακα προοριζόµενα να χορηγηθούν σε παραγωγικά ζώα.

(2)

Τα ανώτατα όρια καταλοίπων πρέπει να θεσπισθούν µετά
από εξέταση, στα πλαίσια της επιτροπής κτηνιατρικών
φαρµάκων (CVMP), όλων των συναφών πληροφοριακών
στοιχείων που παρέχουν οι αιτούντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2377/90 και λαµβανοµένων υπόψη όλων των δηµοσιευµένων συναφών επιστηµονικών πληροφοριακών στοιχείων που αφορούν την ασφάλεια
των καταλοίπων της σχετικής ουσίας για τον καταναλωτή
τροφίµων ζωικής προέλευσης, περιλαµβανοµένων π.χ. γνωµοδοτήσεων της επιστηµονικής επιτροπής κτηνιατρικών
µέτρων για τη δηµόσια υγεία, εκθέσεων της µεικτής επιτροπής εµπειρογνωµόνων για τα πρόσθετα τροφίµων των
FAO/WHO, ή εκθέσεων από ερευνητικούς οργανισµούς
διεθνούς κύρους.

(3)

Κατά τη θέσπιση ανωτάτων ορίων για τα κατάλοιπα των
κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης,
χρειάζεται να καθορισθούν τα ζωικά είδη στα οποία επιτρέπεται η παρουσία των καταλοίπων αυτών, οι ποσότητες που
επιτρέπεται να ανευρίσκονται σε καθένα από τους ιστούς
που λαµβάνονται από το ζώο στο οποίο χορηγήθηκε το
φάρµακο (ιστός-στόχος) και η φύση του καταλοίπου εκείνου
που είναι κατάλληλο για τον έλεγχο των καταλοίπων (κατάλοιπο ανιχνευτή). Στην περίπτωση κτηνιατρικών προϊόντων
που προορίζονται για χρήση σε γαλακτοφόρα ζώα, πρέπει
να θεσπισθούν ανώτατα όρια καταλοίπων για το γάλα.

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1.
(2) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 12.

(3) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3.
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Εντούτοις, από το σύνολο των διαθέσιµων αξιολογήσεων
του κινδύνου των εν λόγω ουσιών καθώς και των διαθέσιµων
επιστηµονικών πληροφοριακών στοιχείων και δεδοµένων
προκύπτει ότι, όσον αφορά την υπέρµετρη πρόσληψη καταλοίπων ορµονών και των µεταβολιτών τους και ενόψει των
εγγενών χαρακτηριστικών των προγεσταγόνων ορµονών
καθώς και των επιδηµιολογικών ευρηµάτων, υφίσταται
κίνδυνος για τους καταναλωτές.

12.4.2003

ορµονών και των µεταβολιτών τους, είναι απαραίτητη η τακτική επανεξέταση του ενδεχόµενου κινδύνου για τον καταναλωτή µε βάση κάθε νέο επιστηµονικό πόρισµα.
(15)

Η µόνιµη επιτροπή κτηνιατρικών φαρµάκων που αναφέρεται
στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 δεν
εξέδωσε ευνοϊκή γνώµη για τα µέτρα που πρότεινε η Επιτροπή, δηλαδή να συµπεριληφθεί η νοργεστοµέτη στο
παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2377/90, και η
2 404η συνεδρίαση του Συµβουλίου Γεωργίας επιβεβαίωσε
τη γνωµοδότηση αυτή µε απλή πλειοψηφία κατά της
έκδοσης τέτοιων µέτρων [COM(2001) 627 τελικό] στις 21
Ιανουαρίου 2002. Το Συµβούλιο υποστήριζε να προβλεφθούν εναρµονισµένα όρια ελέγχου για τις προγεσταγόνες
ορµόνες που χρησιµοποιούνται σε κτηνιατρικά φάρµακα µε
κατάλληλα επικυρωµένες αναλυτικές µεθόδους που θα µπορούσαν να εφαρµόζονται για τακτική παρακολούθηση.
Εντούτοις, τα όρια που πρότεινε η Επιτροπή για τη νοργεστοµέτη δεν θεωρήθηκαν αποδεκτά.

(10)

Εξάλλου, δεδοµένων των εγγενών χαρακτηριστικών των προγεσταγόνων ορµονών και επειδή δεν είναι δυνατό να διασφαλισθεί η συστηµατική εφαρµογή ορθών κτηνιατρικών πρακτικών και ως εκ τούτου οι αρχές πρέπει να διαθέτουν µέσα
ελέγχου της παράνοµης χρήσης των εν λόγω ορµονών, η
οδηγία 96/23/EΚ του Συµβουλίου (1), επιφορτίζει τις αρχές
µε τη διενέργεια ελέγχων σε περίπτωση ύποπτων ζώων ή
θετικών εργαστηριακών αποτελεσµάτων.

(11)

Στον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 2377/90 για τα ανώτατα όρια
καταλοίπων προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να
απαγορεύουν ή να εµποδίζουν την κυκλοφορία στο έδαφός
τους τροφίµων ζωικής προέλευσης που κατάγονται από
άλλα κράτη µέλη µε το αιτιολογικό ότι περιέχουν κατάλοιπα
κτηνιατρικών φαρµάκων, εφόσον οι συγκεκριµένες ουσίες
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ.

(16)

Στη συνέχεια η Επιτροπή ζήτησε από την CVMP να διενεργήσει επιστηµονική αξιολόγηση των υπαρχόντων δεδοµένων, περιλαµβανοµένου του βαθµού επικύρωσης αναλυτικών
µεθόδων για τον έλεγχο καταλοίπων και να προτείνει, εάν
ήταν δυνατόν, όρια καταλοίπων για τη νοργεστοµέτη για
όλους τους ιστούς-στόχους, συµπεριλαµβανοµένου του
γάλακτος, και για την οξική φλουγεστόνη για όλους τους
ιστούς-στόχους εκτός από το γάλα.

(12)

∆εδοµένου ότι προς το παρόν χρησιµοποιούνται µόνο εθνικά
όρια ανοχής όσον αφορά την εφαρµογή της διαδικασίας
ελέγχου και έρευνας που ορίζεται στην οδηγία 96/23/EΚ,
θεωρείται απαραίτητος ο καθορισµός σε κοινοτικό επίπεδο
εναρµονισµένων επιπέδων νοργεστοµέτης για όλους τους
ιστούς και οξικής φλουγεστόνης για όλους τους ιστούς
εκτός από το γάλα. Τα ανώτατα όρια καταλοίπων όσον
αφορά την οξική φλουγεστόνη στο γάλα θεσπίστηκαν µε τον
κανονισµό 2584/2001 του Συµβουλίου (2).

(17)

Λαµβάνοντας υπόψη την απάντηση της CVMP και την
ανάγκη για περαιτέρω επικύρωση των αναλυτικών µεθόδων,
καθώς και την παραµένουσα επιστηµονική αβεβαιότητα,
θεωρήθηκε εντούτοις αναγκαίο να συµπεριληφθεί η νοργεστοµέτη για όλους τους ιστούς καθώς και η οξική φλουγεστόνη για όλους τους ιστούς εκτός από το γάλα στο
παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90,
σύµφωνα µε τους όρους και τα ανώτατα όρια καταλοίπων
που ορίζονται για κάθε µια από τις ουσίες αυτές στα παραρτήµατα της παρούσας πρότασης κανονισµού της Επιτροπής.

(13)

Λαµβανοµένων υπόψη των διαπιστωµένων αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία που µπορούν να προκύψουν
από τη χορήγηση των εν λόγω ορµονών σε ζώα εκµετάλλευσης για οποιοδήποτε σκοπό καθώς και της υφιστάµενης
ανάγκης να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην κοινοτική
αγορά ορισµένες από τις εν λόγω ουσίες που χρησιµοποιούνται για θεραπευτική ή ζωοτεχνική αγωγή στα ζώα
εκµετάλλευσης και λαµβανοµένων υπόψη των αυστηρών
όρων υπό τους οποίους η οδηγία 96/22/EΚ επιτρέπει τη
χρήση των υπόψη ουσιών για θεραπευτικούς ή ζωοτεχνικούς
λόγους, είναι αναγκαία η συνέχιση της εξέτασης των ουσιών
και των ιστών στα πλαίσια του κανονισµού (EΟΚ) αριθ.
2377/90 µε στόχο τη θέσπιση ανώτατων ορίων καταλοίπων.

(18)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της µόνιµης επιτροπής
κτηνιατρικών φαρµάκων,

(14)

Εάν δεν υπάρχουν λόγοι που να στηρίζουν την άποψη ότι
τα κατάλοιπα της συγκεκριµένης ουσίας στο προτεινόµενο
επίπεδο παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών, µπορούν να θεσπισθούν ανώτατα όρια καταλοίπων
στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2377/90 του
Συµβουλίου. Εντούτοις, δεδοµένου του συνόλου των αξιολογήσεων του κινδύνου των προγεσταγόνων ορµονών, όσον
αφορά την ενδεχόµενη υπέρµετρη πρόσληψη καταλοίπων

(1) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.
(2) ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 7.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα III του κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιείται σύµφωνα µε το συνηµµένο παράρτηµα.

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

12.4.2003
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτηµα ΙΙΙ προστίθε(ν)ται η(οι) ακόλουθη(ες) ουσία(ες) (Κατάλογος φαρµακολογικώς ενεργών ουσιών για τις οποίες έχουν καθορισθεί ανώτατα όρια καταλοίπων).
6.

Παράγοντες δρώντες στο αναπαραγωγικό σύστηµα

6.1. Προγεστογένες

«Οξική φλουγεστόνη (1)

Nοργεστοµέτη (1)

Κατάλοιπο δείκτης

Οξική φλουγεστόνη

Noργεστοµέτη

Ζωικά είδη

Προβατοειδή, αιγοειδή

Βοοειδή

Ανώτατα όρια καταλοίπων

0,5 µg/kg

Mύες

0,5 µg/kg

Λιπώδης ιστός

0,5 µg/kg

Ήπαρ

0,5 µg/kg

Νεφροί

0,5 µg/kg

Mύες
Λιπώδης ιστός
Ήπαρ

0,5 µg/kg

Νεφροί
Γάλα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0,5 µg/kg
0,5 µg/kg
0,15 µg/kg
(1) Τα προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων λήγουν την 01/01/2008· Μόνο για θεραπευτική ή ζωοτεχνική χρήση»

Ιστοί-στόχοι

EL

Φαρµακολογικώς ενεργός(-οί) ουσία(-ες)

12.4.2003

12.4.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 666/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2003
ο οποίος επιτρέπει προσωρινά τη χρήση ορισµένων µικροοργανισµών σε ζωοτροφές
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η επιστηµονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων εξέδωσε
θετική γνώµη για την ασφάλεια του παρασκευάσµατος, το
οποίο ανήκει στην οµάδα των «µικροοργανισµών», βάσει των
όσων ορίζονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού
για τα χοιρίδια και τους χοίρους πάχυνσης.

(6)

Από την αξιολόγηση της αίτησης προκύπτει ότι απαιτούνται
ορισµένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζοµένων
από την έκθεση στις πρόσθετες ύλες του παραρτήµατος.
Ωστόσο, η προστασία αυτή εξασφαλίζεται µε 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 (3).

(7)

Tα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/524/EΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου
1970, περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ.1756/
2002 (2), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 9ε παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 70/524/EΟΚ ορίζει ότι ουδεµία πρόσθετη ύλη
τίθεται σε κυκλοφορία χωρίς κοινοτική άδεια.

(2)

Όσον αφορά τις πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο µέρος
ΙΙ του παραρτήµατος Γ της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, οι οποίες
περιέχουν µικροοργανισµούς, είναι δυνατόν να δίνεται προσωρινή έγκριση νέας πρόσθετης ύλης για χρήση σε ζωοτροφές εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην
εν λόγω οδηγία και εάν είναι εύλογο να θεωρηθεί, δεδοµένων των διαθέσιµων αποτελεσµάτων, ότι, όταν η πρόσθετη
ύλη χρησιµοποιείται στη διατροφή των ζώων, επιφέρει ένα
από τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας. Τέτοια προσωρινή έγκριση
µπορεί να δίνεται για µέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών.

(3)

(4)

Από την αξιολόγηση της αίτησης που υποβλήθηκε για
έγκριση του παρασκευάσµατος µικροοργανισµού που προσδιορίζεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 9ε παράγραφος 1
της οδηγίας 70/524/EΟΚ.
Tο παρασκεύασµα µικροοργανισµού λαµβάνει προσωρινή
έγκριση για περίοδο τεσσάρων ετών.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Άρθρο 1
Η πρόσθετη ύλη που ανήκει στην οµάδα των «µικροοργανισµών»,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα, εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη για
χρήση σε ζωοτροφές βάσει των όρων του παραρτήµατος.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.

(3) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. (ή
αριθ. ΕΚ)

Πρόσθετη ύλη

Χηµικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία
ζώου

Mέγιστη
ηλικία

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Mέγιστη
περιεκτικότητα

Λοιπές προϋποθέσεις

∆ιάρκεια της έγκρισης

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να δηλώνουν
τη θερµοκρασία αποθήκευσης, το χρόνο
ζωής και τη σταθερότητα στη σύµπηξη
τόσο της πρόσθετης ύλης όσο και του
προµείγµατος

15.4.2007

CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

EL

«Mικροοργανισµοί
22

Enterococcus
faecium
DSM 7134

Παρασκεύασµα Enterococcus faecium το οποίο περιέχει τουλάχιστον:
Σκόνη: 1 × 1010 CFU/g πρόσθετης
ύλης
Κόκκοι (µικροενθυλακωµένοι):
1 × 1010 CFU/g πρόσθετης ύλης

Χοιρίδια

0,5 × 109

4 × 109

Χοίροι προς
πάχυνση

0,2 × 109

1 × 109»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12.4.2003

12.4.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 667/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 716/96 για τη θέσπιση έκτακτων µέτρων στήριξης της
αγοράς βοείου κρέατος στο Ηνωµένο Βασίλειο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης βοείου
κρέατος,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα του
βοείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
39,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
716/96 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1176/2000 (4), θεσπίζει, αντίστοιχα, την τιµή που πρέπει να καταβάλλεται ανά χιλιόγραµµο ζώων που υπάγονται στο καθεστώς που προβλέπεται
από τον εν λόγω κανονισµό καθώς και το ποσοστό ανά ζώο
κατά το οποίο η Κοινότητα συγχρηµατοδοτεί τις αγορές των
ζώων.

(1)

Για να θεσπιστεί η τρέχουσα εκτιµώµενη αξία των σχετικών
ζώων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τιµών της
αγοράς στο Ηνωµένο Βασίλειο από το 1997, ηµεροµηνία
της τελευταίας τροποποίησης των τιµών και των ποσοστών.
Εντούτοις, στην εν λόγω περίοδο δεν καταγράφηκαν τιµές
για τις αγελάδες στο εν λόγω κράτος µέλος και, ως εκ
τούτου, είναι σκόπιµο, αντί αυτών, να ληφθεί υπόψη η
εξέλιξη των τιµών γι' αυτά τα ζώα στις γειτονικές αγορές.

(2)

(3)

Κατά συνέπεια, η τιµή αγοράς για τις αγελάδες πρέπει να
µειωθεί κατά 20 % και η τιµή αγοράς για άλλα ζώα άνω των
30 µηνών, κατά 8 %. Το ποσοστό της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης πρέπει να µειωθεί αναλόγως.

(4)

Πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 716/96.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 716/96 τροποποιείται ως
εξής:
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο:
«1. Η τιµή που καταβάλλεται στους παραγωγούς ή στους
εκπροσώπους τους από την αρµόδια αρχή του Ηνωµένου Βασιλείου σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι:
— 0,64 ευρώ ανά χιλιόγραµµο βάρους ζώντος ζώου, για τις
αγελάδες,
— 0,83 ευρώ ανά χιλιόγραµµο βάρους ζώντος ζώου, για τα
άλλα ζώα.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«3. Η Κοινότητα συγχρηµατοδοτεί τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από το Ηνωµένο Βασίλειο για τις αγορές που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σε ποσοστό 233 ευρώ
ανά αγελάδα και 302 ευρώ ανά ζώο εκτός από τις αγελάδες,
για κάθε ζώο που έχει αγοραστεί και καταστραφεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 1.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα ζώα που αγοράζονται από
τις 28 Απριλίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

160 της 26.6.1999, σ. 21.
315 της 1.12.2001, σ. 29.
99 της 20.4.1996, σ. 14.
131 της 1.6.2000, σ. 37.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 668/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Απριλίου 2003
για τη µόνιµη έγκριση µιας πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της ΕΕ∆Ζ, η αξιολόγηση της
αίτησης έγκρισης που υποβλήθηκε σχετικά µε το παρασκεύασµα ενζύµου δείχνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/
ΕΟΚ. Εποµένως, για το παρασκεύασµα αυτό µπορεί να
χορηγηθεί έγκριση χωρίς χρονικό περιορισµό.

(7)

Η αξιολόγηση της αίτησης δείχνει ότι απαιτούνται ορισµένες
διαδικασίες για την προστασία των εργαζοµένων από την
έκθεση στις πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο παράρτηµα. 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 (6).

(8)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

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. 1756/
2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως τα άρθρα 3 και 9δ,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 70/524/EΟΚ ορίζει ότι για τη θέση σε κυκλοφορία πρόσθετης ύλης απαιτείται κοινοτική έγκριση.

(2)

Μόνιµη έγκριση µιας πρόσθετης ύλης που είναι ήδη εγκεκριµένη για χρήση σε ζωοτροφές µπορεί να χορηγηθεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο
άρθρο 3α της οδηγίας.

(3)

(4)

(5)

Το παρασκεύασµα ενζύµου που περιγράφεται στον παρόντα
κανονισµό είχε προσωρινά εγκριθεί για πρώτη φορά µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1436/98 της Επιτροπής (3), σύµφωνα
µε την οδηγία 93/113/ΕΚ του Συµβουλίου (4), ύστερα από
θετική γνωµοδότηση της επιστηµονικής επιτροπής για τη
διατροφή των ζώων (ΕΕ∆Ζ), ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια
του προϊόντος. Η ισχύς της προσωρινής έγκρισης αυτής της
πρόσθετης ύλης παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2004 (5),
σύµφωνα µε την οδηγία 70/524/ΕΟΚ.
Η παρασκευάστρια εταιρεία υπέβαλε νέα στοιχεία, συνοδευτικά της αίτησης για έγκριση χωρίς χρονικό περιορισµό του
παρασκευάσµατος ενζύµου που αναφέρεται στον παρόντα
κανονισµό.
Στις 4 ∆εκεµβρίου, η ΕΕ∆Ζ υπέβαλε θετική γνώµη για την
αποτελεσµατικότητα του παρασκευάσµατος ενζύµου, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτηµα.

ΕΞΕ∆ΩΣE ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παρασκεύασµα που ανήκει στην οµάδα των ενζύµων, όπως
αναφέρεται στο παράρτηµα, εγκρίνεται για χρήση ως πρόσθετη ύλη
σε ζωοτροφές υπό τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.
ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 15.
ΕΕ L 334 της 31.12.1993, σ. 17.
Η τελευταία παράταση δόθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2200/2001
της Επιτροπής (ΕΕ L 299 της 15.11.2001, σ. 1).

(6) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
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Αριθ. (ή
αριθ. ΕΚ)

Πρόσθετη ύλη

Χηµικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία
ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη
περιεκτικότητα

Μέγιστη
περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου
έγκρισης

EL

Μονάδες δραστικότητας/kg πλήρους
ζωοτροφής

Ένζυµα
1601

Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση
ΕΚ 3.2.1.6
Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση
ΕΚ 3.2.1.8

Παρασκεύασµα ενδο-1,3(4)-Βγλυκανάση, και ενδο-1,4-Βξυλανάση που παράγεται από
Aspergillus
niger
(NRRL
25541) που παράγει ελάχιστη
δραστικότητα:

Όρνιθες
πάχυνσης

—

Ενδο-1,3(4)-Βγλυκανάση:
138 IU

—

Ενδο-1,4-Βξυλανάση:
200 IU

Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση
1 600 IU (2)/g

(1) 1 IU είναι η ποσότητα ενζύµου που ελευθερώνει 1 µικρογραµµοµόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάµων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30 °C.
(2) 1 IU είναι η ποσότητα ενζύµου που ελευθερώνει 1 µικρογραµµοµόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάµων ξυλόζης) από ξυλάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30 °C.

2. Ενδεδειγµένη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής:
Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 138 U
Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 200 U
3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές
πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός
αµύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Βγλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω
από 40 % σίτο, τριτικάλ ή κριθάρι

Χωρίς
χρονικό
περιορισµό
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Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση
1 100 IU (1)/g

1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης
και του προµείγµατος πρέπει να αναφέρεται η θερµοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη
σύµπηξη
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/6/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιανουαρίου 2003
για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της
αγοράς (κατάχρηση αγοράς)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Το ψήφισµα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης τον Μάρτιο 2001 ενέκρινε την τελική έκθεση
της «επιτροπής σοφών» και την προτεινόµενη προσέγγιση σε
τέσσερα επίπεδα, προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια της κοινοτικής νοµοθεσίας περί
κινητών αξιών.

(6)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του της 5ης
Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, προσυπέγραψε
επίσης την έκθεση της «επιτροπής σοφών», βάσει της
επίσηµης δήλωσης στην οποία προέβη προς το Σώµα την
ίδια ηµέρα η Επιτροπή και της επιστολής την οποία απηύθυνε, στις 2 Οκτωβρίου 2001, ο επίτροπος ο αρµόδιος για
την εσωτερική αγορά προς τον πρόεδρο της επιτροπής οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις διασφαλίσεις για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

(7)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(8)

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, τα
εκτελεστικά µέτρα του επιπέδου 2 πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνότερα για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσαρµογής των τεχνικών διατάξεων στις εξελίξεις τόσο της
αγοράς όσο και των εποπτικών προτύπων, και πρέπει να
καθοριστούν προθεσµίες για όλα τα στάδια των εργασιών
του επιπέδου 2.

(9)

Θα πρέπει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίοδος
τριών µηνών από την πρώτη διαβίβαση του σχεδίου εκτελεστικών µέτρων, ώστε να µπορέσει να τα εξετάσει και να
δώσει τη γνώµη του. Εντούτοις, σε επείγουσες περιπτώσεις
δεόντως αιτιολογηµένες, η εν λόγω περίοδος µπορεί να περικοπεί. Εάν, εντός της περιόδου αυτής, το Κοινοβούλιο
εγκρίνει ψήφισµα, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα
εκτελεστικά µέτρα.

(10)

Οι νέες χρηµατοπιστωτικές και τεχνικές καινοτοµίες, και
ιδίως η εµφάνιση νέων προϊόντων και νέων τεχνολογιών, η
ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και η χρήση
του ∆ιαδικτύου, αυξάνουν τα κίνητρα, τα µέσα και τις ευκαιρίες για κατάχρηση αγοράς.

(11)

Το σηµερινό κοινοτικό νοµικό πλαίσιο για την προστασία
της ακεραιότητας της αγοράς είναι ελλιπές. Οι νοµικές
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα µε το κράτος µέλος, µε
αποτέλεσµα οι οικονοµικοί φορείς να βρίσκονται συχνά σε
αβεβαιότητα ως προς τις έννοιες, τους ορισµούς και τον
τρόπο εφαρµογής της νοµοθεσίας. Σε ορισµένα κράτη µέλη
δεν υπάρχει καν νοµοθεσία σχετική µε τη χειραγώγηση των
τιµών και τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Η δηµιουργία µιας γνήσιας ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ουσιώδης για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης στην Κοινότητα.
Η ύπαρξη µιας ενοποιηµένης και αποτελεσµατικής χρηµατοπιστωτικής αγοράς προϋποθέτει την εξασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς. Η οµαλή λειτουργία των αγορών
κινητών αξιών και η διατήρηση της εµπιστοσύνης του κοινού
προς αυτές αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την
οικονοµική ανάπτυξη και την ευηµερία. Η κατάχρηση
αγοράς θίγει την ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών
αγορών και την εµπιστοσύνη του κοινού στις κινητές αξίες
και τα παράγωγα µέσα.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 1999,
για την «Εφαρµογή του πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες: πρόγραµµα δράσης» απαριθµείται µια σειρά ενεργειών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, τον Απρίλιο του 2000, ζήτησε την
πλήρη υλοποίηση του προγράµµατος δράσης έως το 2005.
Στο εν λόγω πρόγραµµα δράσης υπογραµµίζεται η ανάγκη
κατάρτισης µιας οδηγίας για την απαγόρευση των πράξεων
χειραγώγησης της αγοράς.
Στη σύνοδό του στις 17 Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο
αποφάσισε τη σύσταση «επιτροπής σοφών» για τη ρύθµιση
των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών. Στην τελική της
έκθεση, η «επιτροπή σοφών» πρότεινε την καθιέρωση νέων
νοµοθετικών τεχνικών βάσει µιας προσέγγισης σε τέσσερα
επίπεδα: αρχές-πλαίσια, εκτελεστικά µέτρα, συνεργασία και
εφαρµογή. Στο επίπεδο 1, η οδηγία θα περιοριστεί στη
διατύπωση γενικών αρχών-πλαισίων, ενώ στο επίπεδο 2 η
Επιτροπή, επικουρούµενη από µια ειδική επιτροπή, θα θεσπίσει τεχνικά εκτελεστικά µέτρα.
ΕΕ C 240 E της 28.8.2001, σ. 265.
ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 61.
ΕΕ C 24 της 26.1.2002, σ. 8.
Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2002 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ C 228 Ε της 25.9.2002, σ. 19)
και απόφαση της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2002
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(12)

Η έννοια της κατάχρησης αγοράς καλύπτει τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τη χειραγώγηση της αγοράς. Ο στόχος της νοµοθεσίας για την
απαγόρευση των πράξεων προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες είναι ίδιος µε εκείνον της νοµοθεσίας
κατά της χειραγώγησης της αγοράς: η ακεραιότητα των κοινοτικών χρηµατοπιστωτικών αγορών και η ενίσχυση της
εµπιστοσύνης των επενδυτών στις αγορές αυτές. Είναι εποµένως σκόπιµο να θεσπιστούν συνδυασµένοι κανόνες για την
καταπολέµηση τόσο των πράξεων προσώπων που κατέχουν
εµπιστευτικές πληροφορίες όσο και της χειραγώγησης της
αγοράς. Μια ενιαία οδηγία θα εξασφαλίσει σε όλη την Κοινότητα ένα οµοιόµορφο πλαίσιο για την κατανοµή των
αρµοδιοτήτων, την εφαρµογή της νοµοθεσίας και τη συνεργασία.

(13)

Λαµβανοµένων υπόψη των εξελίξεων που σηµειώθηκαν στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές και στην κοινοτική νοµοθεσία
από τη θέσπιση της οδηγίας 89/592/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 13ης Νοεµβρίου 1989, για το συντονισµό των ρυθµίσεων όσον αφορά τις πράξεις προσώπων τα οποία είναι
κάτοχοι εµπιστευτικών πληροφοριών (1), η ανωτέρω οδηγία
θα πρέπει πλέον να αντικατασταθεί προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνοχή µε τη νοµοθεσία για την καταπολέµηση της
χειραγώγησης της αγοράς. Η θέσπιση νέας οδηγίας είναι
επίσης αναγκαία για να αποφευχθούν ενδεχόµενα κενά στην
κοινοτική νοµοθεσία τα οποία θα µπορούσαν να διευκολύνουν επιζήµιες συµπεριφορές, να αποδυναµώσουν την
εµπιστοσύνη του κοινού και, εποµένως, να θέσουν σε
κίνδυνο την οµαλή λειτουργία των αγορών.

(14)

Η παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που εξέφρασαν τα κράτη µέλη, µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις
της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, σχετικά µε την καταπολέµηση
της χρηµατοδότησης τροµοκρατικών δραστηριοτήτων.

(15)

Οι πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και η χειραγώγηση της αγοράς εµποδίζουν τη
δηµιουργία συνθηκών πλήρους διαφάνειας στην αγορά, η
οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τις συναλλαγές
όλων των οικονοµικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε
ενοποιηµένες χρηµατοπιστωτικές αγορές.

(16)

Ως εµπιστευτικές πληροφορίες νοούνται οι συγκεκριµένες
µη δηµοσιοποιηθείσες πληροφορίες οι οποίες αφορούν
άµεσα ή έµµεσα έναν ή περισσότερους εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά
µέσα. Μια πληροφορία που θα µπορούσε να επηρεάσει
αισθητά την εξέλιξη και τη διαµόρφωση των τιµών µιας
οργανωµένης αγοράς θα µπορούσε να θεωρηθεί ως πληροφορία που αφορά έµµεσα έναν ή περισσότερους εκδότες
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ένα ή περισσότερα σχετικά
χρηµατοπιστωτικά µέσα.

(17)

Όσον αφορά τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιπτώσεις στις οποίες οι εµπιστευτικές πληροφορίες δεν
προέρχονται από την άσκηση επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος αλλά από εγκληµατικές δραστηριότητες των οποίων η
προετοιµασία ή η εκτέλεση θα µπορούσε να επηρεάσει
αισθητά την τιµή ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή τη διαµόρφωση των τιµών µιας οργανωµένης
αγοράς.

(1) ΕΕ L 334 της 18.11.1989, σ. 30.
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(18)

Η χρησιµοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών µπορεί να
συνίσταται στην απόκτηση ή διάθεση χρηµατοπιστωτικών
µέσων και αυτό ενώ ο ενδιαφερόµενος γνωρίζει ή όφειλε να
γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που έχει είναι εµπιστευτικές. Εν
προκειµένω, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν τι
γνωρίζει ή τι όφειλε να γνωρίζει ένας κανονικός και λογικός
άνθρωπος στις συγκεκριµένες περιστάσεις. Επιπλέον, το
γεγονός και µόνον ότι οι ειδικοί διαπραγµατευτές, οι φορείς
οι εξουσιοδοτηµένοι να ενεργούν ως αντισυµβαλλόµενοι ή
τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτηµένα να εκτελούν εντολές εξ
ονόµατος τρίτων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες,
περιορίζονται, στις δύο πρώτες περιπτώσεις, στην άσκηση
της νόµιµης επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους που συνίσταται στην αγοραπωλησία χρηµατοπιστωτικών µέσων ή,
στην τελευταία περίπτωση, στην ευσυνείδητη εκτέλεση µιας
εντολής, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά χρησιµοποίηση των εν λόγω εµπιστευτικών πληροφοριών.

(19)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καταπολεµούν την πρακτική
που είναι γνωστή ως προπορευόµενες συναλλαγές («Front
running»), συµπεριλαµβανοµένου του «front-running» για
τα παράγωγα µέσα σε βασικά εµπορεύµατα, εφόσον αυτή
συνιστά κατάχρηση αγοράς σύµφωνα µε τους ορισµούς που
περιέχονται στην παρούσα οδηγία.

(20)

Το πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε συναλλαγές ή δίνει
εντολές για την πραγµατοποίηση συναλλαγών δυνάµενων να
συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς ενδέχεται να είναι σε
θέση να αποδείξει ότι οι λόγοι εκτέλεσης των εν λόγω
συναλλαγών ή εντολών ήταν νόµιµοι και ότι οι συναλλαγές
και εντολές συνάδουν προς τις αποδεκτές πρακτικές της
συγκεκριµένης οργανωµένης αγοράς. Ωστόσο, µπορούν και
πάλι να επιβληθούν κυρώσεις εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι υπάρχει άλλος, παράνοµος, λόγος για την εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών ή την παροχή των εντολών.

(21)

Η αρµόδια αρχή δύναται να εκδίδει κατευθύνσεις για θέµατα
που περιλαµβάνει η οδηγία, π.χ. τον ορισµό των εµπιστευτικών πληροφοριών για τα παράγωγα µέσα σε βασικά εµπορεύµατα ή την εφαρµογή του ορισµού των αποδεκτών πρακτικών όσον αφορά τον ορισµό της χειραγώγησης της
αγοράς. Οι κατευθύνσεις αυτές θα πρέπει να είναι σύµφωνες
µε τις διατάξεις της οδηγίας και µε τα εκτελεστικά µέτρα
που υιοθετούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπολογίας.

(22)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να επιλέξουν τον
πλέον πρόσφορο τρόπο για τη θέσπιση ρυθµίσεων όσον
αφορά τα πρόσωπα που εκπονούν ή διαδίδουν έρευνες σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα, ή τους εκδότες τέτοιων
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τα πρόσωπα που παράγουν ή
διαδίδουν άλλες πληροφορίες µε τις οποίες συνιστάται ή
προτείνεται µια επενδυτική στρατηγική, συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων µηχανισµών αυτοεπόπτευσης, οι οποίοι
θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

(23)

Η εµφάνιση, εκ µέρους εκδοτών, εµπιστευτικών πληροφοριών σε ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου, θα πρέπει να τηρεί τους
κανόνες διαβίβασης προσωπικών στοιχείων σε τρίτες χώρες
που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (2).

(2) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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(25)

(26)

(27)

(28)
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Η ταχεία και αµερόληπτη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών
ενισχύει την ακεραιότητα της αγοράς, ενώ αντίθετα η επιλεκτική πληροφόρηση από τους εκδότες µπορεί να οδηγήσει
σε απώλεια της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Οι οικονοµικοί
φορείς που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην αγορά
θα πρέπει να συµβάλλουν στην εξασφάλιση της ακεραιότητάς της µε διάφορα µέσα. Τέτοια µέτρα θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, τη δηµιουργία
«γκρίζων καταλόγων», την εφαρµογή περιορισµών στο χρονικό διάστηµα συναλλαγής («window trading») από
ευαίσθητες κατηγορίες προσωπικού, την εφαρµογή εσωτερικών κωδίκων δεοντολογίας και τη θέσπιση «στεγανών»
πληροφόρησης («chinese walls»). Aυτά τα προληπτικά
µέτρα µπορούν να συµβάλουν στην καταπολέµηση της
κατάχρησης αγοράς µόνον εάν εφαρµόζονται αποφασιστικά
και ελέγχονται ευσυνείδητα. Κατάλληλος έλεγχος της εφαρµογής σηµαίνει, για παράδειγµα, το διορισµό υπαλλήλων
υπεύθυνων για τον έλεγχο της συµµόρφωσης εντός των σχετικών φορέων και περιοδικούς ελέγχους από ανεξάρτητους
ελεγκτές.

Τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας επιτρέπουν µια πιο ισότιµη
πρόσβαση των επαγγελµατιών των χρηµατοπιστωτικών
αγορών και των ιδιωτών επενδυτών στις χρηµατοπιστωτικές
πληροφορίες, αλλά αυξάνουν και τον κίνδυνο διάδοσης
ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Η αυξηµένη διαφάνεια των συναλλαγών οι οποίες διενεργούνται από πρόσωπα µε διευθυντικές αρµοδιότητες στους
εκδότες, και ενδεχοµένως από πρόσωπα που έχουν στενούς
δεσµούς µε αυτά, αποτελεί προληπτικό µέτρο έναντι ενδεχόµενης κατάχρησης αγοράς. Η δηµοσιοποίηση αυτών των
συναλλαγών, τουλάχιστον µεµονωµένα, µπορεί επίσης να
αποτελέσει πολύτιµη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές.

Οι διαχειριστές αγορών θα πρέπει να συµβάλλουν στην
πρόληψη των καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και να
λαµβάνουν διαρθρωτικά µέτρα µε σκοπό την πρόληψη και
τον εντοπισµό πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς. Τα
µέτρα αυτά µπορούν να συµπεριλαµβάνουν απαιτήσεις για
τη διαφάνεια των διενεργούµενων συναλλαγών, την πλήρη
δηµοσιότητα των συµφωνιών για την εξοµάλυνση των τιµών,
ένα εύλογο σύστηµα αντιστοίχησης των εντολών, τη
δηµιουργία αποτελεσµατικού συστήµατος για τον εντοπισµό
των ασυνήθιστων εντολών, επαρκώς εύρωστα συστήµατα
καθορισµού τιµών αναφοράς και τη σαφήνεια των κανόνων
για την αναστολή των συναλλαγών.

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ερµηνεύεται και να εφαρµόζεται από τα κράτη µέλη κατά τρόπο ανταποκρινόµενο στις
απαιτήσεις αποτελεσµατικής ρύθµισης προκειµένου να προστατεύονται τα συµφέροντα των κατόχων κινητών αξιών οι
οποίες παρέχουν δικαιώµατα ψήφου εντός µιας εταιρείας (ή
οι οποίες µπορούν να παρέχουν τέτοια δικαιώµατα συνεπεία
άσκησης προαίρεσης ή µετατροπής), όταν η εταιρεία αποτελεί αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς ή άλλης
πρότασης αλλαγής του ελέγχου της. Ειδικότερα, η παρούσα
οδηγία ουδόλως παρεµποδίζει ένα κράτος µέλος να θεσπίσει
ή να εφαρµόσει τέτοια µέτρα εφόσον το θεωρεί απαραίτητο
για την εκπλήρωση των στόχων αυτών.
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Η πρόσβαση στις εµπιστευτικές πληροφορίες για µια άλλη
εταιρεία και η χρησιµοποίησή τους στα πλαίσια µιας δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς προς απόκτηση του ελέγχου της
συγκεκριµένης εταιρείας ή συγχώνευση µε αυτήν, δεν θα
πρέπει να θεωρείται αυτή καθαυτή ως εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών.

(30)

∆εδοµένου ότι η απόκτηση ή η εκχώρηση χρηµατοπιστωτικών µέσων σηµαίνει ότι οπωσδήποτε έχει ληφθεί προηγουµένως απόφαση για απόκτηση ή διάθεση εκ µέρους του
προσώπου που προβαίνει στις ενέργειες αυτές, η διενέργεια
της απόκτησης ή εκχώρησης δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι
συνιστά αφ' εαυτής χρησιµοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών.

(31)

Η έρευνα και οι εκτιµήσεις που εκπονούνται µε βάση
δεδοµένα που είναι διαθέσιµα στο κοινό δεν θα πρέπει να
θεωρούνται εµπιστευτικές πληροφορίες και, ως εκ τούτου,
οποιαδήποτε συναλλαγή διενεργείται βάσει αυτών δεν θα
πρέπει να θεωρείται αφ' εαυτής ως χρησιµοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

(32)

Τα κράτη µέλη και το ευρωπαϊκό σύστηµα κεντρικών τραπεζών, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ή οποιοσδήποτε άλλος
επίσηµα καθορισµένος οργανισµός, ή οποιοδήποτε πρόσωπο
που ενεργεί για λογαριασµό τους, δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισµούς κατά την άσκηση της νοµισµατικής και
συναλλαγµατικής πολιτικής και της πολιτικής για τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους.

(33)

Ενίοτε, τα µέτρα σταθεροποίησης των χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή οι πράξεις επί ιδίων µετοχών στα πλαίσια προγραµµάτων αγοράς ιδίων µετοχών (buy back) µπορούν να
δικαιολογούνται από οικονοµικούς λόγους και συνεπώς δεν
θα πρέπει να αντιµετωπίζονται, αυτά καθαυτά, ως κατάχρηση
αγοράς. Πρέπει να διαµορφωθούν κοινά πρότυπα που θα
παρέχουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις στον τοµέα αυτό.

(34)

Λόγω της διεύρυνσης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, της
ταχείας αλλαγής και του φάσµατος των νέων προϊόντων και
εξελίξεων, το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας πρέπει
να είναι ευρύ ως προς τα καλυπτόµενα χρηµατοπιστωτικά
µέσα και τεχνικές, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των κοινοτικών χρηµατοπιστωτικών αγορών.

(35)

Η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού στις κοινοτικές
χρηµατοπιστωτικές αγορές απαιτεί µια ευρεία εδαφική εφαρµογή των διατάξεων που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία. Όσον αφορά τα παράγωγα µέσα που δεν είναι εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά αλλά εµπίπτουν στην
παρούσα οδηγία, κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να είναι
αρµόδιο να επιβάλλει κυρώσεις για πράξεις που διενεργούνται στο έδαφός του ή εκτός αυτού και οι οποίες αφορούν
υποκείµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται στο έδαφός του ή λειτουργεί
εντός αυτού, ή για τα οποία έχει ζητηθεί εισαγωγή προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Κάθε κράτος µέλος
θα πρέπει επίσης να είναι αρµόδιο για την επιβολή κυρώσεων
για πράξεις που διεξάγονται στο έδαφός του και αφορούν
υποκείµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους ή για τα οποία έχει ζητηθεί
εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά.
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(39)

(40)

(41)
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Ο µεγάλος αριθµός αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη, µε
διαφορετικές εξουσίες, µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση
στους οικονοµικούς φορείς. Σε κάθε κράτος µέλος θα πρέπει
να οριστεί µια ενιαία αρµόδια αρχή για την ανάληψη, τουλάχιστον, της τελικής ευθύνης για την εποπτεία της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, καθώς και για τη διεθνή συνεργασία. Η εν
λόγω αρχή θα έχει διοικητικό χαρακτήρα που θα εγγυάται
την ανεξαρτησία της σε σχέση µε τους οικονοµικούς φορείς
και θα αποτρέπει συγκρούσεις συµφερόντων. Σύµφωνα µε
την εθνική τους νοµοθεσία, τα κράτη µέλη µεριµνούν για
την εξασφάλιση επαρκούς χρηµατοδότησης της αρµόδιας
αρχής. Η εν λόγω αρχή θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο
σύστηµα διαβουλεύσεων σχετικά µε τις ενδεχόµενες µεταβολές της εθνικής νοµοθεσίας, όπως µια συµβουλευτική
επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους εκδοτών, παροχέων και καταναλωτών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε
να ενηµερώνεται πλήρως για τις απόψεις και τις ανησυχίες
τους.

Η αποτελεσµατικότητα της εποπτείας θα εξασφαλιστεί µε
την παραχώρηση στην αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους
ενός κοινού ελάχιστου συνόλου εξουσιών και ισχυρών µέσων
δράσης. Οι επιχειρήσεις και όλοι οι οικονοµικοί φορείς θα
πρέπει επίσης να συµβάλλουν στο επίπεδό τους στην ακεραιότητα της αγοράς. Υπό την έννοια αυτή, ο καθορισµός
µιας ενιαίας αρµόδιας αρχής για την κατάχρηση αγοράς δεν
εµποδίζει τους δεσµούς συνεργασίας ή την ανάθεση εξουσιών, υπό την ευθύνη της αρµόδιας αρχής, µεταξύ της εν
λόγω αρχής και των διαχειριστών των αγορών µε στόχο την
αποτελεσµατική εποπτεία της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας.

Για να εξασφαλιστεί η επάρκεια του κοινοτικού πλαισίου
καταπολέµησης της κατάχρησης αγοράς, οι παραβάσεις των
απαγορεύσεων ή υποχρεώσεων δυνάµει της παρούσας οδηγίας πρέπει να εντοπίζονται εγκαίρως και να επιβάλλονται
κυρώσεις. Για το σκοπό αυτό, οι κυρώσεις πρέπει να είναι
αρκούντως αποτρεπτικές, ανάλογες προς τη βαρύτητα της
παράβασης και προς τα αποκοµισθέντα κέρδη και να επιβάλλονται µε συνέπεια.

Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει, κατά τον καθορισµό των
διοικητικών µέτρων και κυρώσεων, να παραβλέπουν την
ανάγκη κάποιας οµοιογένειας των κανονιστικών ρυθµίσεων
στα κράτη µέλη.

Η ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων απαιτεί την
ενίσχυση της συνεργασίας των αρµόδιων εθνικών αρχών και
τον καθορισµό ενός συνόλου κανόνων για την ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ αυτών. Η διοργάνωση της εποπτείας
και των αρµοδιοτήτων διερεύνησης σε κάθε κράτος µέλος
δεν θα πρέπει να εµποδίζει τη συνεργασία των αρµόδιων
εθνικών αρχών.

∆εδοµένου ότι ο στόχος της προτεινοµένης δράσης, δηλαδή
η πρόληψη της κατάχρησης της αγοράς υπό µορφή κατοχής
εµπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς,
δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω
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της κλίµακας και των συνεπειών των µέτρων, και µπορεί
συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα δύναται να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα
µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη
του στόχου αυτού.
(42)

Η θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών τεχνικού χαρακτήρα
και µέτρων εφαρµογής των κανόνων της παρούσας οδηγίας
ενδέχεται να είναι αναγκαία κατά διαστήµατα, προκειµένου
να λαµβάνονται υπόψη οι νέες εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να
θεσπίζει τα µέτρα εφαρµογής εφόσον αυτά δεν τροποποιούν
τα ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας και εφόσον
τηρεί τις αρχές που εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, αφού
ζητήσει τη γνώµη της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών
που συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής (1).

(43)

Κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων της
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή τηρεί τις ακόλουθες αρχές:
— ανάγκη να εξασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των επενδυτών
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, µε την προώθηση
υψηλού επιπέδου διαφάνειας στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές,
— ανάγκη να παρέχεται στους επενδυτές ευρύ φάσµα εναλλακτικών επενδύσεων και ένα προσαρµοσµένο στις περιστάσεις επίπεδο δηµοσιότητας και προστασίας,
— ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι ανεξάρτητες ρυθµιστικές
αρχές επιβάλλουν µε συνέπεια την εφαρµογή των κανόνων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση των οικονοµικών εγκληµάτων,
— ανάγκη για υψηλά επίπεδα διαφάνειας και για διαβούλευση µε όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά και µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,
— ανάγκη να ενθαρρύνεται η καινοτοµία στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, για να είναι δυναµικές και αποτελεσµατικές,
— ανάγκη να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα της αγοράς µε
την προσεκτική και ενεργητική παρακολούθηση των
χρηµατοπιστωτικών καινοτοµιών,
— σηµασία της µείωσης του κόστους του κεφαλαίου και
της ενίσχυσης της πρόσβασης στο κεφάλαιο,
— µακροπρόθεσµη ισοζύγιση κόστους και ωφελειών όλων
των εκτελεστικών µέτρων για τους συµµετέχοντες στην
αγορά (συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων και των µικροεπενδυτών),
— ανάγκη να προωθηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, χωρίς να θίγεται η
ιδιαιτέρως αναγκαία διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας,

(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.
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— ανάγκη να επιτευχθούν ισότιµοι όροι για τη δραστηριότητα όλων των συµµετεχόντων στην αγορά, µε τη
θέσπιση κανονισµών σε επίπεδο ΕΕ όταν κρίνεται αναγκαίο,
— ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι διαφορές των εθνικών
αγορών όταν δεν παραβλάπτουν αδικαιολόγητα τη
συνοχή της ενιαίας αγοράς,
— ανάγκη να εξασφαλίζεται συνοχή µε τα άλλα νοµοθετήµατα της ΕΕ στον τοµέα αυτό, διότι οι τυχόν ανισορροπίες στην πληροφόρηση καθώς και η έλλειψη διαφάνειας µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των
αγορών και προπάντων να βλάψουν τα συµφέροντα των
καταναλωτών και των µικροεπενδυτών.
(44)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα από το άρθρο 11 αυτού, καθώς και από το άρθρο
10 της ευρωπαϊκής σύµβασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Από την άποψη αυτή, η οδηγία ουδόλως εµποδίζει τα κράτη
µέλη να εφαρµόζουν τους συνταγµατικούς τους κανόνες
σχετικά µε την ελευθερία του τύπου και της έκφρασης στα
µέσα ενηµέρωσης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
1. Ως «εµπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται οι συγκεκριµένες
πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί και αφορούν,
άµεσα ή έµµεσα, έναν ή περισσότερους εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων ή ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, και
οι οποίες αν δηµοσιοποιούνταν θα µπορούσαν να επηρεάσουν
αισθητά την τιµή αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή την
τιµή των συνδεόµενων µε αυτά παράγωγων µέσων.
Σχετικά µε τα παράγωγα µέσα σε βασικά εµπορεύµατα, ως «εµπιστευτικές πληροφορίες» νοούνται οι συγκεκριµένες πληροφορίες
οι οποίες δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί και αφορούν άµεσα ή
έµµεσα ένα ή περισσότερα τέτοια παράγωγα µέσα, και τις οποίες
οι συµµετέχοντες των αγορών, στις οποίες γίνεται διαπραγµάτευση αυτών των παράγωγων µέσων, θα αναµενόταν να λάβουν
σύµφωνα µε τις αποδεκτές πρακτικές που ισχύουν στις αγορές
αυτές.
Προκειµένου περί των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε
την εκτέλεση εντολών που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα, ως
εµπιστευτικές πληροφορίες νοούνται και οι πληροφορίες που
διαβιβάζονται από έναν πελάτη και σχετίζονται µε τις εκκρεµείς
εντολές του, και οι οποίες έχουν συγκεκριµένο χαρακτήρα, συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε έναν ή περισσότερους εκδότες
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή µε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα και, εάν δηµοσιοποιούνταν, θα µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιµή αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων
ή την τιµή των συνδεόµενων µε αυτά παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων.
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2. Ως «χειραγώγηση της αγοράς» νοούνται:
α) οι συναλλαγές ή οι εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών:
— µε τις οποίες δίδονται ή είναι πιθανό ότι θα δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για την προσφορά, τη
ζήτηση ή την τιµή χρηµατοπιστωτικού µέσου, ή
— µε τις οποίες διαµορφώνεται, από ένα ή περισσότερα
πρόσωπα που ενεργούν από κοινού, η τιµή ενός ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων σε µη κανονικό ή
τεχνητό επίπεδο,
εκτός εάν το πρόσωπο που πραγµατοποίησε τις συναλλαγές
ή έδωσε τις εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών αποδεικνύει ότι πραγµατοποίησε αυτές τις συναλλαγές ή έδωσε τις
εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών για θεµιτούς λόγους
και ότι οι συναλλαγές ή εντολές είναι σύµφωνες µε τις αποδεκτές πρακτικές της σχετικής οργανωµένης αγοράς·
β) οι συναλλαγές ή οι εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών µε
τις οποίες χρησιµοποιούνται παραπλανητικές µεθοδεύσεις ή
κάθε άλλη παραπλάνηση ή τέχνασµα·
γ) η διάδοση µέσω των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, περιλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου, ή µε οιοδήποτε άλλο µέσο, πληροφοριών οι οποίες δίνουν ή είναι πιθανό να δώσουν ψευδείς ή
παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα, περιλαµβανοµένης της διάδοσης φηµών ή παραπλανητικών ειδήσεων, εάν ο διαδίδων τις πληροφορίες γνώριζε ή
όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές. Όσον
αφορά τους δηµοσιογράφους όταν ενεργούν στο πλαίσιο της
επαγγελµατικής τους ιδιότητας, η διάδοση πληροφοριών
πρέπει να κρίνεται, µε την επιφύλαξη του άρθρου 11, λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες του επαγγέλµατος, εκτός εάν οι
δηµοσιογράφοι αντλούν, άµεσα ή έµµεσα, όφελος ή κέρδη
από τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών.
Ειδικότερα, από τον βασικό ορισµό που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ), προκύπτουν τα ακόλουθα παραδείγµατα:
— η συµπεριφορά, από ένα πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν συντονισµένα, η οποία οδηγεί στην
εξασφάλιση δεσπόζουσας θέσης επί της προσφοράς ή
της ζήτησης ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου, µε αποτέλεσµα τον άµεσο ή έµµεσο τεχνητό προσδιορισµό της
τιµής αγοράς ή της τιµής πώλησης ή άλλων µη κανονικών όρων συναλλαγής,
— η αγορά ή πώληση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου κατά
το κλείσιµο της αγοράς µε αποτέλεσµα την παραπλάνηση
των επενδυτών που ενεργούν βάσει της τιµής κλεισίµατος,
— η εκµετάλλευση της περιστασιακής ή τακτικής πρόσβασης στα παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε διατύπωση γνώµης για ένα χρηµατοπιστωτικό
µέσο (ή εµµέσως για τον εκδότη του) ενώ προηγουµένως
έχουν ληφθεί θέσεις στο εν λόγω χρηµατοπιστωτικό
µέσο, και εν συνεχεία άντληση οφέλους από τον αντίκτυπο που έχει η γνώµη αυτή στην τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου, χωρίς να έχει ταυτόχρονα δηµοσιοποιηθεί η συγκεκριµένη σύγκρουση συµφερόντων µε
σαφήνεια και αποτελεσµατικότητα.
Οι ορισµοί που αφορούν την χειραγώγηση της αγοράς
θα πρέπει να αναπροσαρµόζονται για να συµπεριλαµβάνονται και οι νέοι τρόποι ενεργείας που πρακτικώς αποτελούν χειραγώγηση της αγοράς.
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3. Ως «χρηµατοπιστωτικά µέσα» νοούνται:
— οι κινητές αξίες όπως ορίζονται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις
επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών (1),
— τα µερίδια σε οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων,
— τα µέσα χρηµαταγοράς,
— τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, περιλαµβανοµένων των ισοδύναµων µέσων που
διακανονίζονται σε µετρητά,
— οι προθεσµιακές συµφωνίες επιτοκίου,
— οι συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων, νοµισµάτων και
µετοχών,
— τα δικαιώµατα απόκτησης ή διάθεσης οποιουδήποτε µέσου
των ανωτέρω κατηγοριών, περιλαµβανοµένων των ισοδύναµων µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά. Η κατηγορία
αυτή περιλαµβάνει ιδίως τα δικαιώµατα προαίρεσης σε νοµίσµατα και επιτόκια,
— τα παράγωγα µέσα σε βασικά εµπορεύµατα,
— κάθε άλλο µέσο που έχει εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά κράτους µέλους ή για το οποίο έχει
υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση σε µια
τέτοια αγορά.
4. Ως «οργανωµένη αγορά» νοείται η αγορά που ορίζεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 13 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ.
5. Ως «αποδεκτές πρακτικές αγοράς» νοούνται πρακτικές οι οποίες
αναµένονται ευλόγως σε µία ή περισσότερες χρηµατοπιστωτικές
αγορές και είναι αποδεκτές από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε
τις κατευθυντήριες γραµµές που εγκρίνονται από την Επιτροπή,
βάσει της διαδικασίας η οποία ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.
6. Ως «πρόσωπο» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
7. Ως «αρµόδια αρχή» νοείται η αρχή η οριζοµένη σύµφωνα µε το
άρθρο 11.
Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας στην Κοινότητα, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2, θεσπίζει µέτρα για την
εφαρµογή των σηµείων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
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δ) λόγω των εγκληµατικών τους δραστηριοτήτων.
2. Όταν το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι
νοµικό πρόσωπο, η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο
αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στην απόφαση για τη διενέργεια της συναλλαγής για λογαριασµό του εν
λόγω νοµικού προσώπου.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται εις εκπλήρωση µιας απαιτητής υποχρέωσης για την
απόκτηση ή διάθεση χρηµατοπιστωτικών µέσων, όταν η υποχρέωση
αυτή απορρέει από συµφωνία συναφθείσα πριν από την απόκτηση
της εµπιστευτικής πληροφορίας από τον ενδιαφερόµενο.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στους υποκειµένους στην απαγόρευση
του άρθρου 2:
α) να ανακοινώνουν εµπιστευτική πληροφορία σε άλλο πρόσωπο,
εκτός εάν ενεργούν στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας,
του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους·
β) να συνιστούν σε άλλο πρόσωπο, ή να το παρακινούν, βάσει εµπιστευτικής πληροφορίας, να αποκτήσει ή να διαθέσει τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορά η πληροφορία αυτή.
Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα άρθρα 2 και 3 εφαρµόζονται
και σε κάθε πρόσωπο, πέραν των αναφεροµένων στα άρθρα αυτά,
το οποίο κατέχει εµπιστευτική πληροφορία, ενώ το πρόσωπο αυτό
γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι πρόκειται για πληροφορία εµπιστευτική.

Άρθρο 5
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν σε κάθε πρόσωπο να προβαίνει σε χειραγώγηση της αγοράς.

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα πρόσωπα που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο και τα οποία είναι κάτοχοι εµπιστευτικών
πληροφοριών, να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να
αποκτήσουν ή να διαθέσουν, ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή διαθέσουν, για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό
τρίτων, αµέσως ή εµµέσως, χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορούν οι
πληροφορίες αυτές.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα που κατέχουν
αυτές τις πληροφορίες:
α) λόγω της ιδιότητάς τους ως µελών των διοικητικών, διευθυντικών, ή εποπτικών οργάνων του εκδότη, ή
β) λόγω της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο του εκδότη, ή
γ) λόγω της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές κατά
την άσκηση της εργασίας, του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων
τους,
(1) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27· 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).

Άρθρο 6
1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων δηµοσιοποιούν το ταχύτερο δυνατό τις εµπιστευτικές
πληροφορίες που αφορούν άµεσα τους εν λόγω εκδότες.
Με την επιφύλαξη των µέτρων εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εκδότες να εµφανίζουν στην
ιστοσελίδα τους στο ∆ιαδίκτυο, για κατάλληλο χρονικό διάστηµα,
κάθε εµπιστευτική πληροφορία την οποία υποχρεούνται να δηµοσιοποιήσουν.
2. Ένας εκδότης µπορεί υπ' ευθύνη του να αναβάλει τη δηµοσιοποίηση µιας εµπιστευτικής πληροφορίας, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 1, προκειµένου να µην βλάψει τα έννοµα συµφέροντά
του, εφόσον η παράλειψη αυτή δεν κινδυνεύει να παραπλανήσει το
κοινό και εφόσον ο εκδότης µπορεί να διασφαλίσει την εµπιστευτικότητά της. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν ο εκδότης να
ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρµόδια αρχή σχετικά µε την
απόφασή του να αναβάλει τη δηµοσιοποίηση µιας εµπιστευτικής
πληροφορίας.
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3.
Όποτε εκδότης, ή πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατός του ή
για λογαριασµό του, ανακοινώνει εµπιστευτική πληροφορία σε
τρίτο κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλµατος ή
των καθηκόντων του, κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α), τα
κράτη µέλη τον υποχρεώνουν να δηµοσιοποιήσει πλήρως και αποτελεσµατικώς την πληροφορία αυτή, ταυτόχρονα εάν η ανακοίνωση
έγινε εκ προθέσεως, ή το ταχύτερο δυνατό εάν η ανακοίνωση έγινε
άνευ προθέσεως.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζονται εάν ο λαµβάνων την πληροφορία υπέχει έναντι του εκδότη υποχρέωση εµπιστευτικότητας, ανεξάρτητα από το εάν η υποχρέωση αυτή είναι νοµοθετική, κανονιστική, καταστατική ή συµβατική.
Τα κράτη µέλη υποχρεώνουν τους εκδότες ή τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόµατός τους ή για λογαριασµό τους, να καταρτίζουν
κατάλογο των προσώπων που εργάζονται γι' αυτούς, είτε µε
σύµβαση εργασίας είτε άλλως, και τα οποία έχουν πρόσβαση σε
εµπιστευτικές πληροφορίες. Οι εκδότες και τα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόµατός τους ή για λογαριασµό τους ενηµερώνουν τακτικά τον κατάλογο και τον διαβιβάζουν στην αρµόδια αρχή όποτε
τους ζητείται από την τελευταία.
4.
Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στο πλαίσιο
ενός εκδότη χρηµατοπιστωτικών µέσων, και ενδεχοµένως οι έχοντες
στενό δεσµό µε αυτά, οφείλουν, τουλάχιστον να γνωστοποιούν στην
αρµόδια αρχή κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται για δικό τους
λογαριασµό και αφορά µετοχές που εκδίδονται από τον ανωτέρω
εκδότη, ή παράγωγα ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που είναι συνδεδεµένα µε αυτά. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ευχερή πρόσβαση
του κοινού στις πληροφορίες αυτές το συντοµότερο δυνατό,
τουλάχιστον µεµονωµένως.
5.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν τις κατάλληλες κανονιστικές
ρυθµίσεις για να εξασφαλίζεται ότι τα πρόσωπα που εκπονούν ή
διαδίδουν έρευνες σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή µε εκδότες
τέτοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τα πρόσωπα που παράγουν ή
διαδίδουν άλλες πληροφορίες µε τις οποίες συνιστάται ή προτείνεται µια επενδυτική στρατηγική µε προορισµό τους διαύλους επικοινωνίας ή το κοινό, εξασφαλίζουν µε τη δέουσα επιµέλεια την ορθή
παρουσίαση των πληροφοριών και δηµοσιοποιούν τα συµφέροντά
τους ή υποδεικνύουν τις συγκρούσεις συµφερόντων που σχετίζονται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αφορά η πληροφορία. Οι εν
λόγω κανονιστικές ρυθµίσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
6.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι διαχειριστές των αγορών
να λαµβάνουν διαρθρωτικά µέτρα για την πρόληψη και τον εντοπισµό πρακτικών χειραγώγησης της αγοράς.
7.
Για να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση µε τις παραγράφους 1
έως 5, η αρµόδια αρχή µπορεί να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα
ορθής ενηµέρωσης του κοινού.
8.
∆ηµόσιοι οργανισµοί που εκδίδουν στατιστικά στοιχεία τα
οποία µπορεί να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, τα εκδίδουν µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο.
9.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από κάθε πρόσωπο που πραγµατοποιεί κατ' επάγγελµα συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα να
ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν την αρµόδια αρχή όταν ευλόγως
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υποπτεύεται ότι οι συναλλαγές αυτές στοιχειοθετούν καταχρηστική
εκµετάλλευση εµπιστευτικών πληροφοριών ή χειραγώγηση της
αγοράς.
10. Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα για τον
καθορισµό:
— των τεχνικών µεθόδων της κατάλληλης δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3,
— των τεχνικών µεθόδων για την αναβολή της δηµοσιοποίησης
εµπιστευτικών πληροφοριών σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
— των τεχνικών µεθόδων για να προωθηθεί µια κοινή προσέγγιση
όσον αφορά την εφαρµογή της δεύτερης περιόδου της
παραγράφου 2,
— των όρων υπό τους οποίους οι εκδότες και οι φορείς που ενεργούν για λογαριασµό τους καταρτίζουν κατάλογο των προσώπων που εργάζονται γι' αυτούς και έχουν πρόσβαση σε εµπιστευτικές πληροφορίες, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, καθώς
και των όρων υπό τους οποίους οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να
ενηµερώνονται,
— τις κατηγορίες προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης κατά την παράγραφο 4 και τα χαρακτηριστικά µιας
συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους της, που
γεννά την υποχρέωση αυτή και τις τεχνικές λεπτοµέρειες της
γνωστοποίησης προς την αρµόδια αρχή,
— των τεχνικών µεθόδων, για τις διάφορες κατηγορίες προσώπων
που αναφέρονται στην παράγραφο 5, της ορθής παρουσίασης
των ερευνών και άλλων πληροφοριών µε τις οποίες συνιστάται
επενδυτική στρατηγική, καθώς και των τεχνικών πτυχών της
δηµοσιοποίησης συγκεκριµένων συµφερόντων ή συγκρούσεων
συµφερόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 5. Οι µέθοδοι
αυτές λαµβάνουν υπόψη τους κανόνες, συµπεριλαµβανοµένης
της αυτορρύθµισης, που διέπουν το επάγγελµα του δηµοσιογράφου,
— των τεχνικών µεθόδων σύµφωνα µε τις οποίες τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παράγραφο 9 πρέπει να ειδοποιούν την
αρµόδια αρχή.

Άρθρο 7
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις πράξεις που διενεργούνται
κατά την άσκηση νοµισµατικής ή συναλλαγµατικής πολιτικής ή
πολιτικής διαχείρισης δηµόσιου χρέους από ένα κράτος µέλος, από
το ευρωπαϊκό σύστηµα κεντρικών τραπεζών, από εθνική κεντρική
τράπεζα ή από οποιοδήποτε όργανο επίσηµα εξουσιοδοτηµένο για
το σκοπό αυτό, ή από οποιοδήποτε ενεργούντα για λογαριασµό
τους. Τα κράτη µέλη µπορούν να επεκτείνουν την εξαίρεση αυτή
στα οµόσπονδα κράτη τους ή σε παρεµφερείς τοπικές αρχές όσον
αφορά τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους.
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Άρθρο 12

Άρθρο 8
Οι απαγορεύσεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρµόζονται στις
πράξεις επί ιδίων µετοχών που διενεργούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων αγοράς ιδίων µετοχών, ούτε στις πράξεις σταθεροποίησης ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου, εφόσον οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται σύµφωνα µε τα εκτελεστικά µέτρα που έχουν
θεσπιστεί µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2.
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1. Η αρµόδια αρχή έχει όλες τις εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης, που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων
της. Ασκεί τις εξουσίες αυτές:
α) άµεσα, ή
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή µε διαχειριστές της αγοράς, ή
γ) υπό την ευθύνη της µε µεταβίβαση εξουσιών στις αρχές αυτές ή
στους διαχειριστές των αγορών, ή

Άρθρο 9

δ) µε αίτηση προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές.

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται σε κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο εισηγµένο προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά σε ένα τουλάχιστον κράτος µέλος, ή για το οποίο έχει
ζητηθεί η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε µια τέτοια αγορά,
ανεξάρτητα από το εάν η ίδια η συναλλαγή πραγµατοποιείται ή όχι
σε αυτή την αγορά.

2. Mε την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 7, οι εξουσίες
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκούνται εντός του πλαισίου της εθνικής νοµοθεσίας και πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον το δικαίωµα της αρµόδιας αρχής:

Τα άρθρα 2, 3 και 4 εφαρµόζονται επίσης σε κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο που δεν έχει µεν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε κράτος µέλος αλλά του οποίου η αξία εξαρτάται
από χρηµατοπιστωτικό µέσο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

β) να ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρεµβαίνουν διαδοχικά στη διαβίβαση
των εντολών ή στην εκτέλεση των σχετικών πράξεων, καθώς
επίσης των εντολέων τους, και, εάν είναι αναγκαίο, να καλεί
ένα πρόσωπο σε ακρόαση·

Το άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρµόζεται στους εκδότες
που δεν έχουν ζητήσει ή εγκρίνει την εισαγωγή των χρηµατοπιστωτικών µέσων τους προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε
κράτος µέλος.

γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους·

Άρθρο 10
Κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει τις απαγορεύσεις και τις υποχρεώσεις
εκ της παρούσας οδηγίας:
α) στις πράξεις που διενεργούνται στο έδαφός του ή στο εξωτερικό
και οι οποίες αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ευρισκόµενη ή λειτουργούσα εντός της επικρατείας του ή για τα οποία έχει υποβληθεί
αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε µια τέτοια αγορά·
β) στις πράξεις που διενεργούνται στο έδαφός του και οι οποίες
αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά σε κράτος µέλος ή για τις οποίες
έχει υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε
µια τέτοια αγορά.

Άρθρο 11
Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των δικαστικών αρχών, κάθε
κράτος µέλος ορίζει µία µόνο διοικητική αρχή αρµόδια να εξασφαλίσει την εφαρµογή των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της
παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν αποτελεσµατικές ρυθµίσεις και διαδικασίες διαβούλευσης µε τους συµµετέχοντες στην αγορά όσον αφορά
πιθανές αλλαγές στην εθνική νοµοθεσία. Οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν συµβουλευτικές επιτροπές στο πλαίσιο
κάθε αρµόδιας αρχής, των οποίων η σύνθεση θα πρέπει να αντανακλά, στο µέτρο του δυνατού, την πολυµορφία των συµµετεχόντων στην αγορά, τόσο των εκδοτών και των παρεχόντων χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες όσο και των καταναλωτών.

α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο σε οποιαδήποτε
µορφή αυτού και να λαµβάνει αντίγραφό του·

δ) να απαιτεί υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις
και υπάρχοντα αρχεία διακίνησης δεδοµένων·
ε) να απαιτεί τη διακοπή µιας πρακτικής αντίθετης προς τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί προς εφαρµογή της παρούσας οδηγίας·
στ) να αναστέλλει τη διαπραγµάτευση των σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων·
ζ) να ζητά τη δέσµευση ή/και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων·
η) να ζητά προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελµατικής
δραστηριότητας.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει µε την επιφύλαξη των εθνικών νοµοθεσιών περί επαγγελµατικού απορρήτου.
Άρθρο 13
Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου ισχύει για
όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί για την αρµόδια
αρχή ή για κάθε αρχή ή διαχειριστές των αγορών στην οποία η
αρµόδια αρχή έχει µεταβιβάσει τις εξουσίες της, συµπεριλαµβανοµένων των ελεγκτών και εµπειρογνωµόνων που έχει διορίσει η αρµόδια
αρχή. Οι πληροφορίες υπό επαγγελµατικό απόρρητο δεν µπορούν
να αποκαλυφθούν σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή παρά µόνο
δυνάµει διατάξεων που προβλέπονται από το νόµο.
Άρθρο 14
1. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν,
σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία, ότι µπορούν να λαµβάνονται τα κατάλληλα διοικητικά µέτρα ή να επιβάλλονται διοικητικές
κυρώσεις κατά των προσώπων που ευθύνονται για τη µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα αυτά να είναι αποτελεσµατικά, ανάλογα και αποτρεπτικά.
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2.
Η Επιτροπή καταρτίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 17 παράγραφος 2, ενηµερωτικό κατάλογο των διοικητικών
µέτρων και κυρώσεων της παραγράφου 1.
3.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που πρέπει να εφαρµόζονται σε περίπτωση µη συνεργασίας σε έρευνα που διενεργείται
σύµφωνα µε το άρθρο 12.
4.
Τα κράτη µέλη παρέχουν στην αρµόδια αρχή τη δυνατότητα
να δηµοσιοποιεί τα µέτρα ή τις κυρώσεις που επιβάλλει λόγω
παραβάσεως των διατάξεων που θεσπίζονται προς εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η δηµοσιοποίηση αυτή µπορεί να
θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα εµπλεκόµενα µέρη.

Άρθρο 15
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αποφάσεις της αρµόδιας αρχής
να επιδέχονται την άσκηση ενδίκων µέσων ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 16
1.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται εφόσον
αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
ασκώντας όλες τις εξουσίες τους, είτε αυτές προβλέπονται από την
παρούσα οδηγία είτε από την εθνική νοµοθεσία. Κάθε αρµόδια
αρχή παρέχει συνδροµή στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών
µελών, ιδίως µε την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία
στο πλαίσιο ερευνών.
2.
Οι αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν αµέσως, κατόπιν αιτήσεως,
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εφόσον είναι αναγκαίο, η αρµόδια
αρχή στην οποία υποβάλλεται αίτηση παροχής πληροφόρησης
λαµβάνει αµέσως όλα τα αναγκαία µέτρα για να συλλέξει τις ζητούµενες πληροφορίες. Εάν η αρχή αυτή δεν µπορεί να παράσχει
αµέσως τις ζητούµενες πληροφορίες, γνωστοποιεί τους σχετικούς
λόγους στην αιτούσα αρµόδια αρχή. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται µε τον τρόπο αυτό καλύπτονται από το επαγγελµατικό
απόρρητο µε το οποίο δεσµεύονται τα πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί στην αρµόδια αρχή που λαµβάνει τις
πληροφορίες.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να αρνηθούν να απαντήσουν σε αίτηση
πληροφόρησης όταν:
— η ανακοίνωση των πληροφοριών ενδέχεται να προσβάλει την
κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη του κράτους
µέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση πληροφόρησης,
— εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των
αρχών του κράτους µέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση
πληροφόρησης,
— όταν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια
πραγµατικά περιστατικά στο κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση πληροφόρησης.
Στην περίπτωση αυτή, ενηµερώνουν την αιτούσα αρµόδια αρχή για
την εν λόγω δικαστική διαδικασία ή απόφαση παρέχοντας όσο το
δυνατόν λεπτοµερέστερες πληροφορίες.
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Με την επιφύλαξη του άρθρου 226 της συνθήκης, η αρµόδια αρχή
της οποίας η αίτηση πληροφόρησης δεν λαµβάνει συνέχεια εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος ή της οποίας η αίτηση πληροφόρησης απορρίπτεται µπορεί να αναφέρει τη µη συµµόρφωση στην
επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών κεφαλαιαγοράς, όπου θα
διεξαχθεί συζήτηση για την εξεύρεση ταχείας και αποτελεσµατικής
λύσης.
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εκ της ποινικής δικονοµίας, οι
αρµόδιες αρχές που λαµβάνουν πληροφορίες σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 τις χρησιµοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση των
καθηκόντων τους στο πλαίσιο του πεδίου εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, καθώς και στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται ειδικά µε την άσκηση αυτών των καθηκόντων.
Ωστόσο, εφόσον συµφωνήσει η αρµόδια αρχή που διαβιβάζει τις
πληροφορίες, η αρχή που λαµβάνει τις πληροφορίες µπορεί να τις
χρησιµοποιήσει για άλλους σκοπούς ή να τις διαβιβάσει στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών.
3. Εάν µια αρµόδια αρχή έχει πεισθεί ότι πράξεις αντίθετες προς
την παρούσα οδηγία διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος
άλλου κράτους µέλους ή ότι ορισµένες πράξεις επηρεάζουν χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά που βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος, το γνωστοποιεί µε τον λεπτοµερέστερο δυνατό τρόπο στην αρµόδια αρχή
του άλλου κράτους µέλους. Η αρµόδια αρχή του άλλου κράτους
µέλους υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα µέτρα. Ενηµερώνει την
αρµόδια αρχή που την πληροφόρησε για τα αποτελέσµατα της
παρέµβασής της και, στο µέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες
ενδιάµεσες εξελίξεις. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις αρµοδιότητες της αρµόδιας αρχής, η οποία διαβίβασε αυτήν την πληροφορία. Οι αρµόδιες αρχές των διαφόρων κρατών µελών που είναι
αρµόδιες σύµφωνα µε το άρθρο 10 συνεννοούνται για τα
περαιτέρω.
4. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους µπορεί να ζητήσει τη
διενέργεια έρευνας από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους
στο έδαφός του τελευταίου.
Μπορεί επίσης να ζητήσει να επιτραπεί σε ορισµένα µέλη του προσωπικού της να συνοδεύσουν το προσωπικό της αρµόδιας αρχής
του άλλου κράτους µέλους κατά τη διενέργεια της έρευνας.
Ωστόσο, η έρευνα τίθεται υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους
µέλους στο έδαφος του οποίου διενεργείται.
Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να αρνηθούν να διενεργήσουν έρευνα
που ζητείται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο ή να µην επιτρέψουν
στο προσωπικό της αρµόδιας αρχής άλλου κράτους µέλους να
συνοδεύσει το δικό τους προσωπικό µετά από αίτηση που υποβάλλεται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, εάν η έρευνα αυτή ενδέχεται
να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη του
κράτους από το οποίο ζητήθηκε να την διενεργήσει, ή εάν έχει ήδη
κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά
και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των αρχών του κράτους
αυτού, ή εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα
ίδια πραγµατικά περιστατικά στο συγκεκριµένο κράτος. Στην περίπτωση αυτή, ειδοποιούν σχετικώς την αιτούσα αρµόδια αρχή παρέχοντας όσο το δυνατό λεπτοµερέστερες πληροφορίες για τη δικαστική διαδικασία ή τελεσίδικη απόφαση.

12.4.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Με την επιφύλαξη του άρθρου 226 της συνθήκης, η αρµόδια αρχή
της οποίας το αίτηµα να διεξαχθεί έρευνα ή να επιτραπεί στους
υπαλλήλους της να συνεργασθούν µε τους υπαλλήλους της αρµόδιας αρχής του άλλου κράτους µέλους δεν λαµβάνει συνέχεια εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος ή απορρίπτεται, µπορεί να αναφέρει
τη µη συµµόρφωση αυτή στην επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών
αρχών κεφαλαιαγοράς, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση για την εξεύρεση ταχείας και αποτελεσµατικής λύσης.
5.
Η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα για τις διαδικασίες ανταλλαγής
πληροφοριών ή διασυνοριακών ερευνών που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο.

Άρθρο 17
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή
κινητών αξιών, που συστάθηκε µε την απόφαση 2001/528/ΕΚ (στο
εξής «επιτροπή»).
2.
Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται
τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ τηρουµένου του
άρθρου 8 αυτής, εφόσον τα εκτελεστικά µέτρα που εγκρίνονται µε
τη διαδικασία αυτή δεν τροποποιούν τις βασικές διατάξεις της
παρούσας οδηγίας.
Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.
3.

Άρθρο 18
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο στις 12 Οκτωβρίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια
αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 19
Το άρθρο 11 δεν θίγει τη δυνατότητα ενός κράτους µέλους να
θεσπίσει χωριστές νοµικές και διοικητικές ρυθµίσεις για υπερπόντια
ευρωπαϊκά εδάφη για τα οποία το εν λόγω κράτος µέλος έχει την
ευθύνη των εξωτερικών σχέσεων.
Άρθρο 20
Η οδηγία 89/592/ΕΟΚ, το άρθρο 68 παράγραφος 1 και το άρθρο
81 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε
την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δηµοσιεύονται (1), καταργούνται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 21
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

4.
Με την επιφύλαξη των ήδη εγκριθέντων εκτελεστικών µέτρων,
κατά τη λήξη µιας περιόδου τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεών
της µε τις οποίες προβλέπεται η έγκριση τεχνικών κανόνων και
αποφάσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2. Ύστερα
από πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο µπορούν να ανανεώσουν την ισχύ των εν λόγω διατάξεων µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης και, για τον
σκοπό αυτό, τις επανεξετάζουν πριν από τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου.
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Άρθρο 22
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

(1) ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1.

