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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2239/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Νοεµβρίου 2004
σχετικά µε την τροποποίηση της απόφασης 1999/784/ΕΚ του Συµβουλίου για τη συµµετοχή της Κοινότητας στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Καίτοι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών
και των υπηρεσιών κατοχυρώνεται στις συνθήκες, η έλλειψη
ενηµέρωσης σχετικά µε τις πολλές διαφορές στους εθνικούς
κανονισµούς στους τοµείς της φορολογικής και της εργατικής νοµοθεσίας παρεµποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία
των προϊόντων και υπηρεσιών του οπτικοακουστικού τοµέα.
Το Παρατηρητήριο θα µπορούσε να συµβάλει θετικά µε τη
συγκέντρωση και την παροχή ειδικευµένης και συστηµατικής
ενηµέρωσης στους τοµείς της φορολογικής και της εργατικής νοµοθεσίας, στον τοµέα των δικαιωµάτων του
δηµιουργού και στον τοµέα της νοµοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

(4)

Κατόπιν του ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 4ης Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την «Τηλεόραση
χωρίς Σύνορα», στο οποίο διατυπωνόταν αίτηµα για ετήσια
έκθεση σύγκρισης των επιδόσεων σε ό,τι αφορά την προσβασιµότητα της ψηφιακής τηλεόρασης από άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, το Παρατηρητήριο θα πρέπει να κληθεί να συγκεντρώσει στοιχεία σε ετήσια βάση για τα επίπεδα των
τηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται ως αρωγή σε άτοµα
µε ειδικές ανάγκες, όπως είναι ο υποτιτλισµός, η ακουστική
περιγραφή και η νοηµατική γλώσσα σε όλα τα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συµβουλίου της Ευρώπης.

(5)

Η συµµετοχή της Κοινότητας στο Παρατηρητήριο αποδείχθηκε αποτελεσµατική για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του.

(6)

Ενδείκνυται να συνεχισθεί η εν λόγω συµµετοχή κατά την
περίοδο που είναι αναγκαία για την έκδοση των κατευθυντήριων γραµµών των µελλοντικών δραστηριοτήτων του
Παρατηρητηρίου από το 2006 και µετά.

(7)

Η απόφαση 1999/784/ΕΚ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί καταλλήλως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 157 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Aποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με την απόφαση 1999/784/ΕΚ (4) το Συµβούλιο αποφάσισε
ότι η Κοινότητα θα πρέπει να καταστεί µέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τοµέα
(εφεξής καλούµενου «Παρατηρητήριο») για να υποστηρίξει
τη δραστηριότητά του. Το Παρατηρητήριο συµβάλλει στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οπτικοακουστικής
βιοµηχανίας της Κοινότητας βελτιώνοντας τη µεταφορά
πληροφοριών στη βιοµηχανία, ιδιαίτερα στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, και προωθώντας σαφέστερη εικόνα της αγοράς.
Τα πολυµέσα και οι νέες τεχνολογίες θα διαδραµατίσουν
ακόµη µεγαλύτερο ρόλο στον οπτικοακουστικό τοµέα. Το
Παρατηρητήριο µπορεί να διατηρήσει το σηµαντικό του
ρόλο µόνον εάν η ικανότητά του να ανταποκριθεί στις νέες
αυτές εξελίξεις ενισχυθεί εγκαίρως.

(1) ΕΕ C 98 της 23.4.2004, σ. 34.
(2) ΕΕ C 241 της 28.9.2004, σ. 15.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2004.
4
( ) ΕΕ L 307 της 2.12.1999, σ. 61.
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ΑΠΟΦΑΣIZOYN:

Άρθρο µόνo
Το άρθρο 5 της απόφασης 1999/784/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται έως την τελευταία ηµέρα του τελευταίου µήνα του έβδοµου έτους από το
έτος της έκδοσής της.».

Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ

31.12.2004
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Epsglg Evgleqda tgr Euqypajr ﬄmysgr

JAMOMISLOS (EJ) aqih. 2240/2004 TOU EUQYPA¼JOU JOIMOBOUKIOU JAI TOU SULBOUKIOU
tgr 15gr Dejelbqou 2004
cia tgm tqopopogsg tou jamomislo (EJ) aqih. 975/1999 tou Sulboukou cia tom jahoqisl tym
pqopohseym cia tgm evaqloc tym dqseym sumeqcasar cia tgm amptung, pou sulbkkoum sto
cemij stwo tgr amptungr jai tgr edqaysgr tgr dglojqatar jai tou jqtour dijaou, jahr jai
tou sebaslo tym dijaiyltym tou amhqpou jai tym helekiydm ekeuheqim
TO EUQYPA¼JO JOIMOBOUKIO JAI TO SULBOUKIO TGS EUQYPA¼JGS
EMYSGS,

(3)

Oi diatneir tou jamomislo (EJ) aqih. 975/1999 cia tir
diadijaser ejt kesgr tgr boheiar ha pq pei ma emaqlomishom le tir molij r pqo poh seir tou jamomislo (EJ,
Euqatl) aqih. 1605/2002 tou Sulboukou, tgr
25gr Ioumou 2002, cia tom dglosiomolij jamomisl pou
evaqlfetai stom cemij pqo pokocisl tym Euqypajm
Joimottym (4) jat tgm diejpeqaysg tym apostokm
paqatgqgtm tgr Euqypajr ﬄmysgr se ejkoc r.

(4)

G pqostasa tym oijomolijm sulveqmtym tgr Joimtgtar
jai g jatapok lgsg tgr aptgr jai tym paqatupim apotekom amapspasto tlla tou jamomislo (EJ) aqih. 975/
1999. Eidijteqa, oi sulvymer jai oi sulbseir pou sumptomtai dumlei tou em kcy jamomislo ha pq pei ma enousiodotom tgm Epitqop ma evaqlfei ta l tqa pou pqobk pei o jamomislr (EK, Euqatl) aqih. 2185/96 tou Sulboukou, tgr 11gr Moelbqou 1996, swetij le tour ek cwour jai enajqibseir pou diencei epitopyr g Epitqop le
sjop tgm pqostasa tym oijomolijm sulveqmtym tym
Euqypajm Joimottym ap apter jai koip r paqatuper (5).

(5)

Ta apaitolema l tqa cia tgm evaqloc tou jamomislo
(EJ) aqih. 975/1999 ha pq pei ma hespishom slvyma le
tgm apvasg 1999/468/EJ tou Sulboukou, tgr
28gr Ioumou 1999, cia tom jahoqisl tym qym sjgsgr
tym ejtekestijm aqlodiottym pou amathemtai stgm Epitqop (6).

(6)

O jamomislr (EJ) aqih. 975/1999 ha pq pei, sumepr, ma
tqopopoighe amakcyr,

ﬄwomtar upxg:
tg sumhjg cia tgm dqusg tgr Euqypajr Joimtgtar, jai idyr
to qhqo 179, paqcqavor 1,
tgm pqtasg tgr Epitqopr,
Apovasfomtar slvyma le tg diadijasa tou qhqou 251 tgr
sumhjgr (1),
Ejtilmtar ta ajkouha:
(1)

(2)

G joimotij dqsg cia tgm pqohgsg tym dijaiyltym tou
amhqpou jai tym dglojqatijm aqwm jat ta oqiflema
stgm Amajomysg tgr Epitqopr pqor to Sulbokio jai to
Euqypaj Joimobokio tgr 8gr Ma ou 2001 swetij le
tom «Qko tgr Euqypajr ﬄmysgr stgm pqohgsg tym
dijaiyltym tou amhqpou jai tou ejdglojqatislo stir
tqter wqer» sumewfetai jai let to 2004. O jamomislr
(EJ) aqih. 975/1999 (2) apodewhgje ti apoteke pqsvoqa molij l so cia tgm evaqloc tgr joimotijr tewmijr jai wqglatodotijr stqingr tym dqastgqiottym
pqospisgr tym amhqpimym dijaiyltym jai tou ejdglojqatislo stir amaptusslemer jai kker tqter wqer pou
epidijoum tour cemijor stwour stom em kcy tol a.
Ystso, g evaqloc tou em kcy jamomislo paei stir
31 Dejelbqou 2004. Sumepr, emai amacjao g paqtas
tgr.
Le bsg tom kco tou wqglatodotijo pkaisou pou peqikalbmetai stom jamomisl (EJ) aqih. 975/1999 pqor tir
pistseir cia ta emdeijtij amhqpima dijailata jai tom
ejdglojqatisl l wqi to 2006, o paqm jamomislr
jahoqfei cia kg tg diqjeia tou pqocqllator, to wqglatodotij pkasio, to opoo apoteke tgm pqomoliaj amavoq, jat tgm mmoia tou sgleou 33 tgr Dioqcamijr
Sulvymar, tgr 6gr La ou 1999, letan tou Euqypajo
Joimoboukou, tou Sulboukou jai tgr Epitqopr cia tg
dglosiomolij peihaqwa jai tg bektysg tgr diadijasar
tou pqo pokocislo (3), cia tgm aqldia cia tom pqo pokocisl aqw sto pkasio tgr etsiar diadijasar tou pqo pokocislo.

(1) Cmlg tou Euqypajo Joimoboukou tgr 22ar Apqikou 2004 (dem
wei ajla dglosieuhe stgm Epsglg Evgleqda) jai apvasg tou
Sulboukou tgr 2ar Dejelbqou 2004.
2
( ) EE L 120 tgr 8.5.1999, s. 1• jamomislr o opoor tqopopoihgje le
tom jamomisl (EJ) aqih. 1882/2003 tou Euqypajo Joimoboukou
jai tou Sulboukou (EE L 284 tgr 31.10.2003, s. 1).
(3) EE C 172 tgr 18.6.1999, s. 1• sulvyma g opoa tqopopoihgje le
tgm apvasg 2003/429/EJ tou Euqypajo Joimoboukou jai tou
Sulboukou (EE L 147 tgr 14.6.2003, s. 25).

ENEDYSAM TOM PAQOMTA JAMOMISLO:

ﬃqhqo 1
O jamomislr (EJ) aqih. 975/1999 tqopopoietai yr enr:
1. Sto qhqo 2, paqcqavor 2, pqosthetai to ajkouho
jelemo:
«g) tgm upostqing tym pqospaheim ma pqoyhghe g
dgliouqca oldym dglojqatijm wyqm emtr tym oqcmym tym Gmyl mym Ehmm, tym eidijeul mym upgqesim jai
tym peqiveqeiajm oqcamislm•»
(4) EE L 248 tgr 16.9.2002, s. 1.
(5) EE L 292 tgr 15.11.1996, s. 2.
(6) EE L 184 tgr 17.7.1999, s. 23.
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2. Sto t kor tgr paqacqvou 1 tou qhqou 4, pqosthetai g
ajkouhg vqsg:
«Stir peqiptseir apostokm paqatgqgtm tgr Euqypajr
ﬄmysgr se ejkoc r jai stir diadijaser stir opoer let wei
amicus curiae, ta vusij pqsypa emai epik nila cia wqglatodtgsg dumlei tou paqmtor jamomislo.»
3. Sto qhqo 5, g pqtg vqsg amtijahstatai ap to ajkouho jelemo:
«G emswusg tgr Joimtgtar emai amoiwt stour etaqour pou
amav qomtai sto qhqo 4, paqcqavor 1, pqtg pqtasg jai
woum tgm jqia dqa tour se tqtg wqa dijaiowo tgr emswusgr tgr Joimtgtar dumlei tou paqmtor jamomislo, 
se jqtor l kor tgr Joimtgtar.»
4. Sto qhqo 7, g paqcqavor 3 amtijahstatai ap to ajkouho jelemo:
«3.
G joimotij wqglatodtgsg dumlei tou paqmtor
jamomislo kalbmei tg loqv epidotseym  sulbseym.
Sto pkasio tym emeqceim pou amav qei to qhqo 2, ta l kg
tym apostokm epitqgsgr tym ejkocm tgr Euqypajr
ﬄmysgr pou alebomtai ap tir pistseir cia tgm pqospisg
tym dijaiyltym tou amhqpou jai tom ejdglojqatisl
pqoskalbmomtai slvyma le tir diadijaser pou hespfei g
Epitqop.»
5. Sto qhqo 10, to pqto edvio amtijahstatai ap to ajkouho jelemo:
«To wqglatodotij pkasio cia tgm evaqloc tou paqmtor
jamomislo cia to wqomij distgla ap 1gr Iamouaqou
2005 l wqi tir 31 Dejelbqou 2006 oqfetai se 134 ejatollqia euq.»
6. Ta qhqa 11 jai 12 amtijahstamtai ap to ajkouho
jelemo:
«ﬃqhqo 11
1.
G Epitqop hespfei to pkasio pqocqallatislo jai
pqosdioqislo tym joimotijm dqastgqiottym.
To pkasio sumstatai idyr se:
a) pokuet emdeijtij pqocqllata jai etsier emgleqseir
tym em kcy pqocqalltym•
b) etsia pqocqllata eqcasar.

31.12.2004

G Epitqop emai upehumg cia tg diaweqisg jai tgm pqosaqloc, slvyma le tom paqmta jamomisl jai tgqmtar tir
amcjer euekinar, tym etgsym pqocqalltym eqcasar pou
jahoqfomtai le to cemij pkasio tou pokuetor swediaslo.
Oi apovseir pou kalbmomtai amtijatoptqfoum tir pqoteqaitgter jai ta lefoma leklata tgr Euqypajr ﬄmysgr
cia tgm edqaysg tgr dglojqatar, tou jqtour dijaou jai
tou sebaslo tym amhqypmym dijaiyltym jai jahoqfomtai
ap tg lomadij vsg tym pqocqalltym. G Epitqop
emgleqmei pkqyr to Euqypaj Joimobokio cia tir diadijaser.

3.
G Epitqop ejteke joimotij r em qceier dumlei tou
paqmtor jamomislo slvyma le tir iswouser dglosiomolij r jai kker diadijaser, jai idyr aut r pou jahoqfomtai
stom jamomisl (EJ, Euqatl) aqih. 1605/2002 tou Sulboukou, tgr 25gr Ioumou 2002, cia tg h spisg tou dglosiomolijo jamomislo pou evaqlfetai sto cemij pqo pokocisl
tym Euqypajm Joimottym (*).

ﬃqhqo 12
1.
Ta l sa pou pqobk pomtai sto qhqo 11, paqcqavor
1 hespfomtai slvyma le tg diadijasa tou qhqou 13,
paqcqavor 2.

Evsom oi tqopokocer tym etgsym pqocqalltym eqcasar
pou amav qomtai sto qhqo 11, paqcqavor 1, sgleo b) dem
upeqbamoum to 20 % tou sumokijo poso pou woqgcetai
cia aut  dem letabkkoum sglamtij tg vsg tym qcym 
pqocqalltym pou peqi womtai se aut, oi em kcy tqopokocer hespfomtai ap tgm Epitqop. G Epitqop emgleqmei tgm
epitqop pou amav qetai sto qhqo 13, paqcqavor 1.

2.
Up tgm epivkang tou qhqou 14, oi apovseir wqglatodtgsgr cia ta qca jai ta pqocqllata pou dem jakptomtai ap etsia pqocqllata eqcasar jai upeqbamoum to
1 ejatollqio euq hespfomtai slvyma le tg diadijasa
tou qhqou 13, paqcqavor 2.
(*) EE L 248 tgr 16.9.2002, s. 1.».

7. Sto qhqo 13, g paqcqavor 2 amtijahstatai ap to ajkouho jelemo:
«2.
Osjir cmetai amavoq stgm paqosa paqcqavo,
evaqlfomtai ta qhqa 4 jai 7 tgr apvasgr
1999/468/EJ (1), tgqoul mym tym diatneym tou qhqou 8
autr.

Se sucjejqil mer peqiptseir, dmamtai ma ecjqmomtai eidij
l tqa pou dem jakptomtai ap etsio pqcqalla eqcasar.
2.
G Epitqop sumtssei etsia jhesg, stgm opoa
jahoqfei tom pqocqallatisl tou epol mou tour am
peqiow jai tol a, jai jatpim emgleqmei to Euqypaj Joimobokio swetij le tgm evaqloc tou.

G pqohesla pou pqobk petai sto qhqo 4, paqcqavor 3,
tgr apvasgr 1999/468/EJ, oqfetai tqiajomhleqg.»

8. Sto qhqo 15, g deteqg pqtasg diacqvetai.
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9. To qhqo 17 amtijahstatai ap to ajkouho jelemo:
«ﬃqhqo 17
Jhe sulvyma  slbasg pou sumptetai slvyma le tom
paqmta jamomisl pqobk pei qgt ti g Epitqop jai to
Ekecjtij Sum dqio dmamtai ma asjom tir enouser tour cia
kecwo, ep eccqvym jai se wqour, se kour tour amtisulbakklemour jai upeqcokbour pou woum kbei joimotij
wqglatodtgsg. Evaqlfetai o jamomislr (Euqatl, EJ)
aqih. 2185/96 tou Sulboukou, tgr 11gr Moelbqou 1996,
swetij le tour ek cwour jai enajqibseir pou diencei epitopyr g epitqop le sjop tgm pqostasa tym oijomolijm

sulveqmtym tym Euqypajm Joimottym ap apter jai
koip r paqatuper (*).
(*) EE L 292 tgr 15.11.1996, s. 2.».
10. Sto qhqo 20, deteqg paqcqavor, g gleqolgma
«31 Dejelbqou 2004» amtijahstatai ap tgm gleqolgma
«31 Dejelbqou 2006».
ﬃqhqo 2
O paqm jamomislr aqwfei ma iswei tgm 1g Iamouaqou 2005.

O paqm jamomislr emai desleutijr yr pqor ka ta l qg tou jai iswei lesa se jhe jqtor
l kor.
ﬄcime sto Stqasboqco, stir 15 Dejelbqou 2004.
Cia to Euqypaj Joimobokio

Cia to Sulbokio

O Pqedqor

O Pqedqor

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAˇ
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2241/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης ∆εκεµβρίου 2004
σχετικά µε το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων
(Europass)
σίου για τη διαφάνεια και την αναγνώριση που θα βασίζεται
στα υπάρχοντα µέσα.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα
άρθρα 149 και 150,

(3)

Το Συµβούλιο, µε το ψήφισµα της 19ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε την προαγωγή της ενισχυµένης ευρωπαϊκής
συνεργασίας στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (8), ζήτησε την ανάληψη δράσης για την
αύξηση της διαφάνειας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση µε την εφαρµογή και τον εξορθολογισµό των
εργαλείων και δικτύων ενηµέρωσης, συµπεριλαµβανοµένης
της ενσωµάτωσης των υπαρχόντων µέσων σε ενιαίο πλαίσιο.
Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνίσταται σε φάκελο εγγράφων µε κοινή ονοµασία και κοινό λογότυπο, να υποστηρίζεται δε από κατάλληλα συστήµατα ενηµέρωσης και να προωθείται µέσω συνεχών ενεργειών προβολής σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.

(4)

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν, τόσο σε κοινοτικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο, µία σειρά µέσων µε σκοπό να βοηθήσουν τους ευρωπαίους πολίτες να γνωστοποιούν καλύτερα
τα επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητές τους κατά την
αναζήτηση θέσης εργασίας ή κατά την υποβολή αίτησης
συµµετοχής σε ένα πρόγραµµα µάθησης. Στα µέσα αυτά
περιλαµβάνονται το κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) που προτάθηκε µε τη σύσταση
2002/236/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2002 (9),
το συµπλήρωµα διπλώµατος που θεσπίστηκε από τη
σύµβαση για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων όσον αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο, που συνάφθηκε στη Λισσαβόνα στις 11 Απριλίου 1997, το ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης «EuropassΚατάρτιση» που καθιερώθηκε µε την απόφαση 1999/51/EΚ
του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1998, για την
προώθηση ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόµενης κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της µαθητείας (10), το συµπλήρωµα πιστοποιητικού και το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας που θεσπίστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης.
Τα µέσα αυτά θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο ενιαίο πλαίσιο.

(5)

Το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να µπορεί µελλοντικά να περιλάβει και άλλα έγγραφα τα οποία συνάδουν µε το σκοπό του,
αφού θεσπιστούν και αρχίσουν να λειτουργούν η δοµή
εφαρµογής και οι διαδικασίες. Ειδικότερα, το ενιαίο πλαίσιο
θα µπορούσε εν συνεχεία να διευρυνθεί µε σκοπό να περιλάβει ένα µέσο καταγραφής των προσόντων των δικαιούχων
στον τοµέα της τεχνολογίας πληροφοριών.

(6)

Η παροχή πληροφοριών και κατευθυντήριων γραµµών
υψηλής ποιότητας συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της
διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων και δεξιοτήτων.
Οι υφιστάµενες υπηρεσίες και δίκτυα διαδραµατίζουν ήδη
αξιόλογο ρόλο, που µπορεί να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο
µέσω στενότερης συνεργασίας µε σκοπό την ενίσχυση της
προστιθέµενης αξίας της κοινοτικής δράσης.

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελµατικών προσόντων
και ικανοτήτων θα διευκολύνει την κινητικότητα σε
ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά τη δια βίου µάθηση και
κατ' επέκταση θα συµβάλει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης
και κατάρτισης υψηλής ποιότητας και θα διευκολύνει την
κινητικότητα για επαγγελµατικούς σκοπούς µεταξύ χωρών
και µεταξύ διαφόρων κλάδων.

(2)

Το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα (4) που ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας στις 7 έως 9 ∆εκεµβρίου
2000 και η σύσταση 2001/613/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 2001 για
την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωµένων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και
των εκπαιδευτών (5), συνιστούσαν τη γενίκευση της χρήσης
δικαιολογητικών εγγράφων για τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων, µε σκοπό τη δηµιουργία
ενός ευρωπαϊκού χώρου επαγγελµατικών προσόντων. Tο
σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την
κινητικότητα υποστήριζε την ανάπτυξη και ενίσχυση µέσων
για τη βελτίωση της διαφάνειας και της δυνατότητας µεταφοράς των επαγγελµατικών προσόντων µε σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας στο πλαίσιο του ίδιου αλλά και
διαφορετικών κλάδων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαΐου 2002 ζήτησε την ανάληψη
περαιτέρω δράσης για την εισαγωγή µέσων που θα στοχεύουν στη βελτίωση της διαφάνειας των διπλωµάτων και
των επαγγελµατικών προσόντων. Το Συµβούλιο, µε τα
ψηφίσµατά του της 3ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε τις
δεξιότητες και την κινητικότητα (6), και της 27ης Ιουνίου
2002 για τη δια βίου µάθηση (7), ζήτησε την ενίσχυση της
συνεργασίας µε σκοπό, µεταξύ άλλων, τη διαµόρφωση πλαι-

(1) ΕΕ C 117 της 30.4.2004, σ. 12.
(2) ΕΕ C 121 της 30.4.2004, σ. 10.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Απριλίου 2004 (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης
∆εκεµβρίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
(4) EE C 371 της 23.12.2000, σ. 4.
(5) ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 30.
(6) ΕΕ C 162 της 6.7.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ C 163 της 9.7.2002, σ. 1.

(8) ΕΕ C 13 της 18.1.2003, σ. 2.
(9) ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 66.
(10) ΕΕ L 17 της 22.1.1999, σ. 45.
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(8)

(9)
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Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η διασφάλιση της συνοχής
και της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των ενεργειών που
διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και άλλων
συναφών πολιτικών, µέσων και δράσεων. Μεταξύ των τελευταίων περιλαµβάνονται, σε κοινοτικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(CEDEFOP) που συστάθηκε µε τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ.
337/75 του Συµβουλίου (1), το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που συστάθηκε µε τον κανονισµό
(EΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συµβουλίου (2) και το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) που συστάθηκε
µε την απόφαση 2003/8/EΚ της Επιτροπής της 23ης
∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1612/68 του Συµβουλίου όσον αφορά την αντιστάθµιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας (3). Αντιστοίχως, σε
διεθνές επίπεδο, υπάρχει το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εθνικών
Κέντρων Πληροφοριών στον τοµέα της Αναγνώρισης Ακαδηµαϊκών Τίτλων (ENIC), που συστάθηκε από το Συµβούλιο
της Ευρώπης και την Unesco.
Το έγγραφο Europass-Κατάρτιση που καθιερώθηκε µε την
απόφαση 1999/51/ΕΚ θα πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί
από παρόµοιο έγγραφο ευρύτερης εµβέλειας, µε σκοπό την
καταγραφή όλων των περιόδων διεθνικής κινητικότητας που
ολοκληρώθηκαν οπουδήποτε στην Ευρώπη για σκοπούς
µάθησης, σε οιοδήποτε επίπεδο και για οιοδήποτε αντικείµενο, εφόσον πληρούν κατάλληλα ποιοτικά κριτήρια.
Το Europass θα πρέπει να εφαρµοστεί µέσω εθνικών φορέων
σύµφωνα µε το άρθρο 54, παράγραφος 2, στοιχείο γ), και
παράγραφος 3, του κανονισµού (EΚ, Eυρατόµ) αριθ.
1605/2002 του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για
τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4).

(10)

Θα πρέπει να επιτραπεί η συµµετοχή στις υπό προσχώρηση
χώρες, στις µη κοινοτικές χώρες µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και στις υποψήφιες για προσχώρηση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
των πράξεων που διέπουν τις σχέσεις της Κοινότητας µε τις
χώρες αυτές. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να µπορούν να επωφελούνται από το σύστηµα.

(11)

Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε
σχέση µε την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να συµµετέχουν στην εφαρµογή της. Η συµβουλευτική επιτροπή σε
θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, που συστάθηκε µε την
απόφαση 63/266/ΕΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου
1963 περί θεσπίσεως των γενικών αρχών για την εφαρµογή
κοινής πολιτικής επαγγελµατικής καταρτίσεως (5), η οποία
απαρτίζεται από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και
των εθνικών αρχών των κρατών µελών, θα πρέπει να
ενηµερώνεται τακτικά για την εφαρµογή της παρούσας από-

(1) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1655/2003 (ΕΕ L 245 της
29.9.2003, σ. 41).
2
( ) ΕΕ L 131 της 23.5.1990, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1648/2003 (ΕΕ L 245 της
29.9.2003, σ. 22).
(3) ΕΕ L 5 της 10.1.2003, σ. 16.
(4) EE L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ 63 της 20.4.1963, σ. 1338.
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φασης. Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι
άλλοι ενδιαφερόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων
εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα διαδραµατίσουν ρόλο ιδιαίτερης σηµασίας σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες για τη διαφάνεια που µπορούν να ενσωµατωθούν στο Europass σε
εύθετο χρόνο.
(12)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης, δηλαδή η
καθιέρωση ενιαίου κοινοτικού πλαισίου για τη διαφάνεια
των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων, δεν µπορεί
να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορεί
συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε
την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο
άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για
την επίτευξη του στόχου αυτού.

(13)

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπιστούν 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 (6).

(14)

Η απόφαση 1999/51/EΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για
τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων µέσω
της δηµιουργίας προσωπικού συντονισµένου φακέλου εγγράφων
υπό την ονοµασία «Europass», τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν οι πολίτες σε εθελοντική βάση για να γνωστοποιούν και να
παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητές
τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η χρήση του Europass ή
οποιωνδήποτε εγγράφων Europass δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις ή
δικαιώµατα άλλα από τα καθοριζόµενα µε την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2
Τα έγγραφα Europass
Τα έγγραφα Europass είναι:
α) το βιογραφικό σηµείωµα Εuropass (εφεξής, «ΒΣ Εuropass»), που
προβλέπει το άρθρο 5·
β) τα έγγραφα των άρθρων 6 έως 9·
γ) τυχόν άλλα έγγραφα που εγκρίνει η Επιτροπή ως έγγραφα Europass, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι και µε τη
διαδικασία του άρθρου 4, παράγραφος 2.
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 9

Άρθρο 3
Κοινωνικοί εταίροι
Με την επιφύλαξη της διαδικασίας του άρθρου 4, παράγραφος 2, η
Επιτροπή συµβουλεύεται τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους
ενδιαφερόµενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένων των
φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

31.12.2004

Συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass
Στο συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass περιγράφονται οι ικανότητες και τα επαγγελµατικά προσόντα που αντιστοιχούν σε πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης. Το συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass περιγράφεται στο παράρτηµα VΙ.

Άρθρο 4
∆ιαδικασία επιτροπής
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 2, στοιχείο γ), η Επιτροπή επικουρείται, ανάλογα µε τη φύση του οικείου εγγράφου, από την
επιτροπή «Σωκράτης» ή/και την επιτροπή «Leonardo da Vinci», οι
οποίες συστάθηκαν αντίστοιχα µε την απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του
προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης
«Σωκράτης» (1)και την απόφαση 1999/382/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 26ης Απριλίου 1999, για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου
του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης «Leonardo da Vinci» (2).

Άρθρο 10
Το Europass στο διαδίκτυο
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή συνεργάζεται µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές µε σκοπό τη δηµιουργία και διαχείριση συστήµατος ενηµέρωσης Europass µέσω του διαδικτύου, η
διαχείριση του οποίου γίνεται εν µέρει σε κοινοτικό επίπεδο και εν
µέρει σε εθνικό επίπεδο. Το σύστηµα ενηµέρωσης για την υποστήριξη του πλαισίου Europass καθορίζεται στο παράρτηµα VIΙ.

2.
Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται
τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Άρθρο 5
ΒΣ Europass
Tο ΒΣ Europass προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να
παρουσιάζουν µε σαφή και συνοπτικό τρόπο πληροφορίες για το
σύνολο των επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων τους. Το
ΒΣ Europass περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 6
Κινητικότητα Europass
Η κινητικότητα Εuropass καταγράφει τις περιόδους µάθησης που
παρακολουθούν οι κάτοχοί του σε χώρες πλην της δικής τους. Η
κινητικότητα Εuropass περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 7
Συµπλήρωµα διπλώµατος Europass

Άρθρο 11
Εθνικά Κέντρα Europass
1. Κάθε κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της
παρούσας απόφασης σε εθνικό επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτό,
κάθε κράτος µέλος συγκροτεί Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ), το
οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισµό, σε εθνικό επίπεδο, όλων
των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση
και το οποίο αντικαθιστά ή αναπτύσσει, κατά περίπτωση, τους
υπάρχοντες φορείς που αναλαµβάνουν επί του παρόντος παρόµοιες
δραστηριότητες.
Ιδρύεται ευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass, οι δραστηριότητες του οποίου συντονίζονται από την Επιτροπή.
2.

Τα ΕΚΕ:

α) συντονίζουν, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς
φορείς, τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διάθεση ή
την έκδοση εγγράφων Europass ή, κατά περίπτωση, διεξάγουν
τις δραστηριότητες αυτές·

Στο συµπλήρωµα διπλώµατος Εuropass παρέχονται πληροφορίες
για τα τυπικά προσόντα του κατόχου του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το συµπλήρωµα διπλώµατος Europass περιγράφεται στο
παράρτηµα ΙV.

β) θεσπίζουν και διαχειρίζονται το εθνικό σύστηµα πληροφόρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 10·

Άρθρο 8

δ) διασφαλίζουν, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς
φορείς, ότι τίθενται στη διάθεση του κάθε πολίτη επαρκείς
πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε το Europass και τα
έγγραφά του·

Χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass
Το χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass παρέχει στους πολίτες
την ευκαιρία να παρουσιάζουν τις γλωσσικές τους γνώσεις. Το χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass περιγράφεται στο παράρτηµα
V.
(1) ΕΕ L 28 της 3.2.2000 σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 885/2004 του Συµβουλίου (ΕΕ L 168 της
1.5.2004 σ. 1 ).
(2) ΕΕ L 146 της 11.6.1999, σ. 33· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 885/2004.

γ) προωθούν τη χρήση του Europass, µεταξύ άλλων µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών·

ε) διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν τις ευκαιρίες µάθησης που προσφέρονται σε ολόκληρη
την Ευρώπη, τη διάρθρωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης και άλλα θέµατα που συνδέονται µε την κινητικότητα για σκοπούς µάθησης, ιδίως µέσω στενής συνεργασίας
µε τις αρµόδιες κοινοτικές και εθνικές υπηρεσίες, και, όπου
χρειάζεται, παρέχουν στους πολίτες εισαγωγικό οδηγό στην
κινητικότητα·
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στ) διαχειρίζονται σε εθνικό επίπεδο την κοινοτική χρηµατοδοτική
στήριξη για όλες τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην
παρούσα απόφαση·
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τη συµβουλευτική επιτροπή σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης,
σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 14

ζ) συµµετέχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΕΚΕ.
3.
Κάθε ΕΚΕ ενεργεί ως εθνικός οργανισµός επιφορτισµένος µε
εκτελεστικά καθήκοντα σύµφωνα µε το άρθρο 54, παράγραφος 2,
στοιχείο γ), καθώς και παράγραφος 3, του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002.
Άρθρο 12
Κοινές υποχρεώσεις της Επιτροπής και των κρατών µελών
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη:
α) εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή επαρκών δραστηριοτήτων προβολής
και ενηµέρωσης σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, µεριµνώντας
µεταξύ άλλων για τους πολίτες, τους φορείς εκπαίδευσης και
κατάρτισης και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για τις
επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, στηρίζοντας και
ενσωµατώνοντας όπου κρίνεται σκόπιµο τις δράσεις των ΕΚΕ·
β) διασφαλίζουν την προσήκουσα συνεργασία, στο κατάλληλο
επίπεδο, µε συναφείς υπηρεσίες και συγκεκριµένα µε το δίκτυο
EURES και άλλες υπηρεσίες της Κοινότητας·

Συµµετέχουσες χώρες
1. Στις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στην παρούσα
απόφαση µπορούν να συµµετέχουν οι προσχωρούσες χώρες καθώς
και οι εξω-κοινοτικές χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας ΕΟΧ.
2. Μπορούν επίσης να συµµετέχουν οι υποψήφιες προς
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές συµφωνίες.
Άρθρο 15
Αξιολόγηση
Έως την 1η Ιανουαρίου 2008 και, κατόπιν, ανά τετραετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο
έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης,
βάσει αξιολογήσεως από ανεξάρτητο φορέα.
Άρθρο 16

γ) λαµβάνουν µέτρα για την παροχή ίσων ευκαιριών, ιδίως µέσω
της µεγαλύτερης ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερόµενων·
δ) διασφαλίζουν τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των κοινωνικών εταίρων στην εφαρµογή της παρούσας
απόφασης·
ε) εξασφαλίζουν ότι σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται
µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης τηρούνται πλήρως οι
οικείες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις όσον αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής.
Άρθρο 13

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις
Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών. Η
διαχείριση των δαπανών που προκύπτουν από την παρούσα απόφαση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος VIIΙ.
Άρθρο 17
Κατάργηση
Η απόφαση 1999/51/EΚ καταργείται.

Υποχρεώσεις της Επιτροπής

Άρθρο 18

1.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, διασφαλίζει τη
συνολική συνοχή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την
εφαρµογή της παρούσας απόφασης µε άλλες συναφείς κοινοτικές
πολιτικές, µέσα και δράσεις, ιδίως στους τοµείς της εκπαίδευσης,
της επαγγελµατικής κατάρτισης, της νεολαίας, της απασχόλησης,
της κοινωνικής ένταξης, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Έναρξη ισχύος

2.
Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού
Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στην εφαρµογή της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75. Υπό τους ίδιους όρους και στους
συναφείς τοµείς οργανώνεται, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, ο συντονισµός µε το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
βάσει των διατάξεων του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90.
3.
Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο, καθώς και άλλους αρµόδιους φορείς, ιδίως δε

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.
Άρθρο 19
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Στρασβούργο,
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κριτήρια για την καθιέρωση νέων εγγράφων Europass σύµφωνα µε το άρθρο 2 στοιχείο γ)
Όλα τα νέα έγγραφα Europass θα πρέπει να πληρούν τα εξής στοιχειώδη κριτήρια:
1.
Σκοπός: Τα έγγραφα Europass θα πρέπει να αποσκοπούν συγκεκριµένα στη βελτίωση της διαφάνειας των προσόντων και
των ικανοτήτων.
2.
Ευρωπαϊκή διάσταση: χωρίς να θίγεται ο προαιρετικός τους χαρακτήρας, τα έγγραφα Europass θα πρέπει να έχουν δυνητική ισχύ σε όλα τα κράτη µέλη.
3.
Γλωσσική κάλυψη: τα υποδείγµατα των εγγράφων Europass θα πρέπει να είναι διαθέσιµα σε όλες τουλάχιστον τις επίσηµες
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Σκοπιµότητα: τα έγγραφα Europass θα πρέπει να είναι κατάλληλα για πραγµατική διάδοση, ενδεχοµένως από χορηγούντες
φορείς, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΒΣ EUROPASS)
1. Περιγραφή
1.1. Tο ΒΣ Europass βασίζεται στο κοινό ευρωπαϊκό υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (ΒΣ) που προτείνεται µε τη
σύσταση 2002/236/EK.
Παρέχει στους πολίτες υπόδειγµα για τη συστηµατική, χρονολογική και ευέλικτη παρουσίαση των επαγγελµατικών τους προσόντων και ικανοτήτων. Παρέχονται ειδικές οδηγίες για διάφορα πεδία του και έχει εκδοθεί δέσµη κατευθυντήριων γραµµών και
παραδειγµάτων για την παροχή βοήθειας στους πολίτες κατά τη συµπλήρωση του ΒΣ Europass τους.
1.2.

Tο ΒΣ Europass περιλαµβάνει κατηγορίες για την παρουσίαση:

— πληροφοριών σχετικά µε προσωπικά θέµατα, γλωσσική επάρκεια, επαγγελµατική εµπειρία και τυπικά προσόντα όσον αφορά
την εκπαίδευση και κατάρτιση·
— των πρόσθετων ικανοτήτων του ατόµου, µε έµφαση στις τεχνικές, οργανωτικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες·
— πρόσθετων πληροφοριών που µπορούν να προστεθούν στο ΒΣ Europass µε τη µορφή ενός ή περισσότερων παραρτηµάτων.
1.3.

Το ΒΣ Europass αποτελεί προσωπικό έγγραφο, περιέχει δε ατοµικές δηλώσεις που συντάσσουν οι ίδιοι οι πολίτες.

1.4. Το υπόδειγµα είναι αρκετά αναλυτικό, αλλά κάθε πολίτης µπορεί να επιλέγει τα πεδία που επιθυµεί να συµπληρώσει. Οι
πολίτες που συµπληρώνουν το ηλεκτρονικό έντυπο —είτε µεταφορτωµένο είτε σε απευθείας σύνδεση— πρέπει να έχουν την
ευχέρεια να αφαιρούν τα πεδία που δεν επιθυµούν να συµπληρώσουν. Για παράδειγµα, κάποιος που δεν αναφέρει το φύλο του ή
δεν διαθέτει ειδικές τεχνικές δεξιότητες θα πρέπει να µπορεί να αφαιρεί τα εν λόγω πεδία, ώστε να µην εµφανίζονται κενά πεδία
στην οθόνη ή στην έντυπη έκδοση.
1.5. Το ΒΣ Europass αποτελεί τον κεντρικό άξονα του Europass: ο φάκελος Europass δεδοµένου πολίτη θα περιλαµβάνει
το ΒΣ Εuropass συµπληρωµένο από τον ίδιο τον πολίτη και ένα ή περισσότερα άλλα έγγραφα Europass, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό ιστορικό του εν λόγω πολίτη. Το ηλεκτρονικό έντυπο του ΒΣ Europass θα πρέπει να
καθιστά δυνατή τη δηµιουργία ζεύξεων από τα σηµεία του προς τα συναφή έγγραφα Europass, για παράδειγµα από το σηµείο
της εκπαίδευσης και κατάρτισης προς το συµπλήρωµα διπλώµατος ή πιστοποιητικού.
1.6. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 στοιχείο (ε), της παρούσας απόφασης, κατά τη διαχείριση του ΒΣ Europass, ιδίως στην ηλεκτρονική µορφή του, λαµβάνονται πρόσφορα µέτρα από τις αρµόδιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των σχετικών
κοινοτικών και εθνικών διατάξεων που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής
2. Κοινή δοµή του ΒΣ Europass
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το υπόδειγµα δοµής και κειµένου του ΒΣ Europass. Η παρουσίαση της έντυπης και της
ηλεκτρονικής µορφής, καθώς και οι τροποποιήσεις της διάρθρωσης και του κειµένου, θα συµφωνηθούν µεταξύ της Επιτροπής
και των αρµοδίων εθνικών αρχών.
Οι οδηγίες για τη συµπλήρωση του εγγράφου σηµειώνονται µε πλάγιους χαρακτήρες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROPASS

1. Περιγραφή
1.1. Η κινητικότητα Europass χρησιµεύει για την καταγραφή, βάσει κοινού ευρωπαϊκού υποδείγµατος, των ευρωπαϊκών
περιόδων µάθησης όπως ορίζονται στο σηµείο 1.2.
Πρόκειται για προσωπικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται κάθε ευρωπαϊκή περίοδος µάθησης που ολοκλήρωσε ο κάτοχός
του, σκοπός του δε είναι να διευκολύνει τον κάτοχό του να γνωστοποιεί καλύτερα τα οφέλη που αποκόµισε από τη συγκεκριµένη εµπειρία, ιδίως σε επίπεδο ικανοτήτων.
1.2. Ως ευρωπαϊκή περίοδος µάθησης νοείται κάθε χρονικό διάστηµα διαµονής ενός ατόµου —ανεξαρτήτως ηλικίας, επιπέδου εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάστασης— σε µία άλλη χώρα για σκοπούς µάθησης, και το οποίο:
α) είτε πραγµατοποιείται στο πλαίσιο κοινοτικού προγράµµατος στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης·
β) είτε πληροί όλα τα ακόλουθα ποιοτικά κριτήρια:
— η περίοδος διαµονής σε άλλη χώρα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας µάθησης µε βάση τη χώρα προέλευσης
του ατόµου που την παρακολουθεί,
— ο οργανισµός που είναι αρµόδιος για την πρωτοβουλία µάθησης στη χώρα προέλευσης (αποστέλλων οργανισµός) ορίζει
από κοινού µε τον οργανισµό υποδοχής και υποβάλλει στο Εθνικό Κέντρο Europass (ή σε φορέα που έχει εξουσιοδοτηθεί
να διαχειρίζεται την κινητικότητα Europass στη χώρα προέλευσης, γραπτή συµφωνία σχετικά µε το περιεχόµενο, τους
στόχους και τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιόδου µάθησης, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την απαραίτητη γλωσσική υποστήριξη του ενδιαφεροµένου, ορίζει δε έναν σύµβουλο στη χώρα υποδοχής, επιφορτισµένο µε τη στήριξη, ενηµέρωση, καθοδήγηση και παρακολούθηση του ενδιαφεροµένου,
— όλες οι συµµετέχουσες χώρες θα πρέπει να είναι κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες της ΕΖΕΣ ή του ΕΟΧ,
— όπου ενδείκνυται, ο αποστέλλων οργανισµός και ο οργανισµός υποδοχής συνεργάζονται για να παρέχουν στον ενδιαφερόµενο όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, την εργατική
νοµοθεσία, τα µέτρα για την ισότητα και άλλες διατάξεις σχετικές µε την εργασία που ισχύουν στη χώρα υποδοχής.
1.3. Η κινητικότητα Europass συµπληρώνεται από τον αποστέλλοντα οργανισµό και τον οργανισµό υποδοχής που συµµετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας, στη γλώσσα που έχει συµφωνηθεί µεταξύ αυτών και του ενδιαφεροµένου.
Οι πολίτες που είναι κάτοχοι κινητικότητας Europass δικαιούνται να ζητήσουν τη µετάφρασή του σε µία δεύτερη γλώσσα, η
οποία µπορεί να είναι η γλώσσα του αποστέλλοντος οργανισµού ή του οργανισµού υποδοχής ή µία τρίτη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Σε περίπτωση τρίτης γλώσσας, την ευθύνη της µετάφρασης φέρει ο αποστέλλων οργανισµός.
1.4. Η κινητικότητα Europass περιλαµβάνει προσωπικά δεδοµένα (βλέπε κατωτέρω παράγραφο 2). Το ονοµατεπώνυµο του
κατόχου της κινητικότητας Europass αποτελεί το µοναδικό υποχρεωτικό προσωπικό δεδοµένο. Οι οργανισµοί που συµπληρώνουν την κινητικότητα Europass µπορούν να συµπληρώνουν τα υπόλοιπα πεδία που αφορούν προσωπικά δεδοµένα µόνο εφόσον
έχει δώσει τη συγκατάθεσή του το ενδιαφερόµενο πρόσωπο.
Το πεδίο «Επαγγελµατικά προσόντα» δεν είναι υποχρεωτικό, επειδή αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η κάθε πρωτοβουλία εκπαίδευσης ή κατάρτισης δεν οδηγεί απαραιτήτως στην απόκτηση τυπικών επαγγελµατικών προσόντων.
Κάθε ρύθµιση για τη συµπλήρωση της κινητικότητας Europass σε ηλεκτρονική µορφή —είτε µεταφορτωµένου είτε σε απευθείας
σύνδεση— θα πρέπει να επιτρέπει την αφαίρεση των µη συµπληρωνόµενων πεδίων ώστε να µην εµφανίζονται κενά πεδία στην
οθόνη ή στην έντυπη έκδοση.
1.5.

Το Εθνικό Κέντρο Europass είναι αρµόδιο να διασφαλίζει ότι:

— τα έγγραφα της κινητικότητας Europass εκδίδονται µε µοναδικό σκοπό την καταγραφή ευρωπαϊκών περιόδων µάθησης,
— όλα τα έγγραφα της κινητικότητας Europass συµπληρώνονται σε ηλεκτρονική µορφή,
— όλα τα έγγραφα της κινητικότητας Europass παραδίδονται στους κατόχους τους και σε έντυπη µορφή, βάσει αρχείου που
δηµιουργείται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία µε την Επιτροπή.
1.6. Σύµφωνα µε το άρθρο 12, στοιχείο ε), της παρούσας απόφασης, κατά τη διαχείριση της κινητικότητας Europass, ιδίως
στην ηλεκτρονική µορφή της, λαµβάνονται πρόσφορα µέτρα από τις αρµόδιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των
σχετικών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία
της ιδιωτικής ζωής.
2. Κοινό έντυπο κινητικότητας Europass
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η διάρθρωση και το κείµενο της κινητικότητας Europass. Η παρουσίαση της έντυπης και
ηλεκτρονικής µορφής καθώς και οι τροποποιήσεις της διάρθρωσης και του κειµένου θα συµφωνηθούν µεταξύ της Επιτροπής και
των αρµοδίων εθνικών αρχών.
Κάθε στοιχείο κειµένου είναι αριθµηµένο, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή του σε πολύγλωσσο γλωσσάριο. Το κείµενο µε
πλάγιους χαρακτήρες περιέχει οδηγίες για τη συµπλήρωση του εγγράφου. Τα πεδία που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) δεν είναι
υποχρεωτικά.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ EUROPASS

1. Περιγραφή
1.1. Το συµπλήρωµα διπλώµατος (Σ∆) Europass είναι έγγραφο που προσαρτάται στο δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
προκειµένου να διευκολύνεται η κατανόηση από τρίτους —κυρίως πολίτες άλλης χώρας— του τι αντιπροσωπεύει το εν λόγω
δίπλωµα όσον αφορά τις γνώσεις και ικανότητες του κατόχου του.
Για τον σκοπό αυτό, το Σ∆ περιγράφει τη φύση, το επίπεδο, το γενικό πλαίσιο, το περιεχόµενο και το καθεστώς των σπουδών
που πραγµατοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία από τον κάτοχο του διπλώµατος στο οποίο προσαρτάται το Σ∆. Πρόκειται, εποµένως, για προσωπικό έγγραφο, που αναφέρεται στον συγκεκριµένο κάτοχό του.
1.2. Το Σ∆ δεν αντικαθιστά το αρχικό δίπλωµα και δεν παρέχει δικαίωµα για την επίσηµη αναγνώριση του αρχικού διπλώµατος από τις αρχές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης άλλων χωρών. Από την άλλη πλευρά, διευκολύνει την ορθή αξιολόγηση του
αρχικού διπλώµατος και κατ' επέκταση διευκολύνει την αναγνώρισή του από τις αρµόδιες αρχές ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
1.3. Το Σ∆ εκδίδεται από τις αρµόδιες εθνικές αρχές σύµφωνα µε το υπόδειγµα που έχει εκπονήσει η κοινή οµάδα εργασίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Unesco που το έθεσαν σε δοκιµή και το τελειοποίησαν. Το
υπόδειγµα διατίθεται στις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ευέλικτο, µη δεσµευτικό µέσο που έχει σχεδιαστεί για πρακτικούς καθαρά σκοπούς, µπορεί να προσαρµόζεται στις τοπικές ανάγκες και υποβάλλεται σε τακτικές αναθεωρήσεις.
1.4. Το Σ∆ περιλαµβάνει οκτώ σηµεία τα οποία: επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτότητας του κατόχου του διπλώµατος
(1) και του διπλώµατος αυτού καθαυτού (2), παρέχουν πληροφορίες για το επίπεδο των αντιστοίχων προσόντων (3), το περιεχόµενο και τα εξαχθέντα αποτελέσµατα (4) και τη χρησιµότητα των επαγγελµατικών προσόντων (5), επιτρέπουν την παροχή
περαιτέρω πληροφοριών (6), πιστοποιούν το συµπλήρωµα (7) και, τέλος, παρέχουν πληροφορίες για το εθνικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (8). Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και για τα οκτώ σηµεία. H µη παροχή πληροφοριών θα πρέπει
να αιτιολογείται. Οι θεσµικοί φορείς πρέπει να εφαρµόζουν για το Σ∆ την ίδια διαδικασία πιστοποίησης που εφαρµόζουν για το
ίδιο το δίπλωµα αυτό καθαυτό.
1.5. Σύµφωνα µε το άρθρο 12, στοιχείο ε), της παρούσας απόφασης, κατά τη διαχείριση του Σ∆, ιδίως το ηλεκτρονικό του
αντίγραφο, λαµβάνονται πρόσφορα µέτρα από τις αρµόδιες αρχές ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη τήρηση των συναφών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής
ζωής.
2. Κοινή δοµή του Σ∆ Europass
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται το υπόδειγµα δοµής και κειµένου του Σ∆. Η παρουσίαση της έντυπης και της ηλεκτρονικής
µορφής θα συµφωνηθεί από τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ EUROPASS
1. Περιγραφή
1.1. Το χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας (ΧΓ) Europass, που αναπτύχθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης, είναι ένα έγγραφο
στο οποίο οι σπουδαστές γλωσσών µπορούν να καταχωρούν τις γλωσσικές τους γνώσεις και τις πολιτιστικές τους εµπειρίες και
ικανότητες.
1.2.

Το ΧΓ Europass έχει δύο λειτουργίες: την παιδαγωγική και τη δηλωτική.

Η πρώτη σχεδιάστηκε µε σκοπό την παροχή επιπλέον κινήτρων στους σπουδαστές γλωσσών ώστε να βελτιώσουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα σε διάφορες γλώσσες και να επιδιώκουν την απόκτηση νέων διαπολιτιστικών εµπειριών µάθησης. Αποσκοπεί να βοηθήσει τους σπουδαστές να καταγράφουν εκεί τους µαθησιακούς τους στόχους, να προγραµµατίζουν τη µάθησή
τους και να µαθαίνουν αυτόνοµα.
Σε ό,τι αφορά τη δηλωτική του λειτουργία, το ΧΓ στοχεύει στην τεκµηρίωση της γλωσσοµάθειας του κατόχου κατά συνολικό,
πληροφοριακό, διαφανή και αξιόπιστο τρόπο. Βοηθά τους σπουδαστές να καταγράφουν τα επίπεδα δεξιότητας που έχουν επιτύχει σε µία ή περισσότερες ξένες γλώσσες και τους καθιστά ικανούς να πληροφορούν τους άλλους κατά αναλυτικό και διεθνώς
συγκρίσιµο τρόπο. Κάθε δεξιότητα αξιοποιείται, ανεξάρτητα από το αν αποκτήθηκε εντός ή εκτός της επίσηµης εκπαίδευσης.
1.3.

Το ΧΓ περιέχει:

— «γλωσσικό» διαβατήριο, το οποίο ο κάτοχος ενηµερώνει τακτικά. Ο κάτοχος περιγράφει τις γλωσσικές του/της δεξιότητες,
σύµφωνα µε κριτήρια κοινά σε ολόκληρη την Ευρώπη,
— αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που περιγράφει τις εµπειρίες του κατόχου σε κάθε γλώσσα,
— φάκελο στον οποίο καταχωρούνται παραδείγµατα προσωπικών εργασιών που αποδεικνύουν τις γλωσσικές δεξιότητες.
Το χαρτοφυλάκιο γλωσσοµάθειας Europass αποτελεί ιδιοκτησία του σπουδαστή.
1.4. Για όλα τα χαρτοφυλάκια συµφωνήθηκε ένα σύνολο κοινών αρχών και κατευθυντηρίων γραµµών. Στα κράτη µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης αναπτύσσονται διάφορα πρότυπα ανάλογα µε την ηλικία των σπουδαστών και το εθνικό πλαίσιο. Όλα
τα πρότυπα πρέπει να συνάδουν µε τις κοινές αρχές και να εγκρίνονται από την εθνική επιτροπή επικύρωσης προκειµένου να
µπορούν να φέρουν το λογότυπο του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ακολουθεί υπόδειγµα «γλωσσικού» διαβατηρίου, το οποίο αποτελεί τµήµα του χαρτοφυλακίου που πρέπει να συµπληρώνεται σύµφωνα µε καθορισµένη δοµή.
1.5. Σύµφωνα µε το άρθρο 12, στοιχείο (ε), της παρούσας απόφασης στη διαχείριση του ΧΓ, ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική του
µορφή, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα από τις αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των σχετικών κοινοτικών
και εθνικών διατάξεων που αφορούν την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

2. Κοινή δοµή για το τµήµα «γλωσσικού διαβατηρίου» του ΧΓ
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται το κοινό, µη δεσµευτικό υπόδειγµα δοµής κειµένου του τµήµατος γλωσσικού διαβατηρίου
του ΧΓ. Η παρουσίαση της έντυπης και της ηλεκτρονικής µορφής θα συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
(Λογότυπο Europass)
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Χαρακτηριστικά γλωσσικών δεξιοτήτων
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS

1. Περιγραφή
1.1. Το συµπλήρωµα πιστοποιητικού (ΣΠ) Europass αποτελεί έγγραφο που προσαρτάται σε πιστοποιητικό επαγγελµατικής
κατάρτισης, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση από τρίτους —ιδίως σε άλλη χώρα— του τι αντιπροσωπεύει το πιστοποιητικό
όσον αφορά τις ικανότητες του κατόχου του.
Για τον σκοπό αυτό το ΣΠ παρέχει πληροφορίες ως προς:
— τις αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες,
— το φάσµα των θέσεων εργασίας στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάτοχος του πιστοποιητικού,
— τους φορείς χορήγησης και πιστοποίησης,
— το επίπεδο του πιστοποιητικού,
— τους διάφορους τρόπους απόκτησης του πιστοποιητικού,
— τις απαιτήσεις εισαγωγής και τις ευκαιρίες πρόσβασης στο επόµενο εκπαιδευτικό επίπεδο.
1.2. Το ΣΠ δεν αντικαθιστά το πρωτότυπο πιστοποιητικό και δεν παρέχει κανένα δικαίωµα σε επίσηµη αναγνώριση του πρωτότυπου πιστοποιητικού από αρχές άλλων χωρών. Από την άλλη πλευρά, διευκολύνει την ορθή αξιολόγηση του αρχικού πιστοποιητικού, και ως εκ τούτου διευκολύνει την αναγνώρισή του από τις αρµόδιες αρχές.
1.3. Τα ΣΠ εκδίδονται από τις αρµόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο και παρέχονται στους πολίτες που κατέχουν το αντίστοιχο
πιστοποιητικό σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν συµφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο.
2. Κοινή δοµή των ΣΠ
Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει το κοινό πρότυπο δοµής και κειµένου του ΣΠ. Η παρουσίαση της έντυπης και της ηλεκτρονικής
µορφής του εγγράφου, καθώς και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της δοµής και του κειµένου θα συµφωνηθούν από την Επιτροπή και τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες µπορούν να συµπληρώνουν, µέσω ∆ιαδικτύου, το ΒΣ Europass τους και κάθε άλλο έγγραφο Europass το οποίο δεν χρειάζεται να εκδίδεται από ειδικά εξουσιοδοτηµένους φορείς.
Όλα τα έγγραφα Europass που εκδίδονται από εξουσιοδοτηµένους φορείς συµπληρώνονται σε ηλεκτρονική µορφή και διατίθενται στους κατόχους τους. Οι επιλογές που αφορούν το κατάλληλο τεχνολογικό µέσο θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία µε
την Επιτροπή και τις αρµόδιες εθνικές αρχές λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο της τεχνολογίας και τα υφιστάµενα εθνικά συστήµατα, θα πρέπει όµως να εξασφαλιστεί η ύπαρξη των ακόλουθων χαρακτηριστικών.
1. Aρχές σχεδιασµού
Ανοιχτό σύστηµα. Το σύστηµα ενηµέρωσης Europass θα πρέπει να αναπτυχθεί λαµβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα µελλοντικών
εξελίξεων, µε ιδιαίτερη αναφορά στην υπαγωγή περαιτέρω εγγράφων στο πλαίσιο του Europass και στην ενσωµάτωση υπηρεσιών
παροχής πληροφοριών σχετικά µε ευκαιρίες θέσης εργασίας και µάθησης.
∆ιαλειτουργικότητα. Τα τµήµατα του συστήµατος ενηµέρωσης Europass των οποίων η διαχείριση γίνεται σε εθνικό επίπεδο σε
διάφορες χώρες πρέπει να είναι πλήρως διαλειτουργικά το ένα µε το άλλο και µε τα τµήµατα των οποίων η διαχείριση γίνεται σε
κοινοτικό επίπεδο.
2. ∆ιαχείριση εγγράφων και πρόσβαση σ' αυτά
2.1. Όλα τα έγγραφα Europass που εκδίδονται από εγκεκριµένους φορείς πρέπει να συµπληρώνονται σε ηλεκτρονική µορφή,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που συµφωνούνται µεταξύ των φορέων έκδοσης και του Εθνικού Κέντρου Europass και σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που συµφωνούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2.2. Το ΒΣ Europass και κάθε άλλο έγγραφο Europass το οποίο δεν χρειάζεται να εκδοθεί από εγκεκριµένους φορείς θα
διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική µορφή.
2.3.

Οι πολίτες θα έχουν το δικαίωµα:

— να συµπληρώνουν, µέσω του ∆ιαδικτύου, το ατοµικό τους ΒΣ Europass και κάθε άλλο έγγραφο Europass το οποίο δεν
χρειάζεται να εκδίδεται από εξουσιοδοτηµένους φορείς,
— να δηµιουργούν, να ενηµερώνουν και να αφαιρούν δεσµούς µεταξύ του ΒΣ Europass και των λοιπών εγγράφων Europass
που αφορούν το άτοµό τους,
— να επισυνάπτουν κάθε άλλο βοηθητικό έγγραφο στα έγγραφά τους Europass,
— να εκτυπώνουν όλα ή µερικά από τα έγγραφα Europass και τα παραρτήµατά τους, αν υπάρχουν.
2.4. Η πρόσβαση σε έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών δεδοµένων, επιτρέπεται µόνο στον ενδιαφερόµενο,
τηρουµένων των σχετικών διατάξεων του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.
Η δαπάνη προορίζεται για τη συγχρηµατοδότηση της εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο και την κάλυψη ορισµένων δαπανών
σε κοινοτικό επίπεδο σε σχέση µε το συντονισµό, προώθηση και παραγωγή εγγράφων.
2.
∆ιατίθεται κοινοτική χρηµατοδοτική υποστήριξη σε εθνικές δραστηριότητες εφαρµογής µέσω ετησίων λειτουργικών επιχορηγήσεων προς τα Εθνικά Κέντρα Europass.
Τα Εθνικά Κέντρα Europass πρέπει να συσταθούν ως νοµικά πρόσωπα και δε λαµβάνουν οποιαδήποτε άλλη λειτουργική επιχορήγηση από τον κοινοτικό προϋπολογισµό.
2.1. Οι επιχορηγήσεις διατίθενται µετά από έγκριση προγράµµατος εργασίας σχετικού µε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης και βασίζονται σε ειδικούς όρους αναφοράς.
2.2.

Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης δεν υπερβαίνει το 50 % του συνολικού κόστους των συναφών δραστηριοτήτων.

2.3. Κατά την εφαρµογή της παρούσας απόφασης η Επιτροπή µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς και οργανισµούς τεχνικής
βοήθειας, η χρηµατοδότηση των οποίων µπορεί να παρέχεται από το εν γένει δηµοσιονοµικό πλαίσιο της παρούσας απόφασης.
Η Επιτροπή µπορεί να οργανώνει σεµινάρια, επιστηµονικές συναντήσεις ή άλλες συναντήσεις ειδικών, όπως απαιτείται για την
εξυπηρέτηση εφαρµογής της παρούσας απόφασης, καθώς και να αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες ενηµέρωσης, έκδοσης και
διάδοσης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2242/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας ∆εκεµβρίου 2004
που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 976/1999 σχετικά µε τον καθορισµό των προϋποθέσεων για
την εφαρµογή δράσεων της Κοινότητας, πέρα των δράσεων συνεργασίας για την ανάπτυξη, οι οποίες στα
πλαίσια της κοινοτικής πολιτικής για τη συνεργασία συµβάλλουν στο γενικό στόχο της ανάπτυξης και
της εδραίωσης της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού των δικαιωµάτων
του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών σε τρίτες χώρες
πλαίσιο κατά την έννοια των σηµείου 34 της διοργανικής
συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη
δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας
του προϋπολογισµού (4) για την παραταθείσα διάρκεια του
προγράµµατος, χωρίς να θίγονται οι εξουσίες της αρµόδιας
για τον προϋπολογισµό αρχής όπως ορίζονται στη Συνθήκη.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 181α, παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,

(3)

Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 976/1999 για τις
διαδικασίες εκτέλεσης της βοήθειας θα πρέπει να εναρµονιστούν µε τις νοµικές απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου
2002, για το δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται
στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5)
κατά την εκτέλεση των αποστολών παρατηρητών της ΕΕ σε
εκλογές.

(4)

Η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας
και η καταπολέµηση της απάτης και των παρατυπιών αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 976/
1999. Ειδικότερα, οι συµφωνίες και οι συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του προαναφερθέντος κανονισµού θα πρέπει
να εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εφαρµόζει τα µέτρα που
προβλέπονται στον κανονισµό (Eυρατόµ, EΚ) αριθ. 2185/96
του Συµβουλίου, της 11ης Νοεµβρίου 1996, σχετικά µε
τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτόπου η
Επιτροπή µε σκοπό την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές
παρατυπίες (6).

(5)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 976/1999 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 (7).

(6)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 976/1999 θα πρέπει, συνεπώς, να
τροποποιηθεί αναλόγως,

την γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1)

(2)

Η κοινοτική δράση για την προώθηση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και των δηµοκρατικών αρχών όπως προβλέπεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 8ης Mαΐου 2001 σχετικά µε
τον «ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και του εκδηµοκρατισµού στις
τρίτες χώρες» θα συνεχιστεί και µετά το 2004. Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 975/1999 του Συµβουλίου, της 29ης
Aπριλίου 1999 σχετικά µε τον καθορισµό των προϋποθέσεων όσον αφορά την εφαρµογή των δράσεων συνεργασίας
για την ανάπτυξη, που συµβάλλουν στο γενικό στόχο της
ανάπτυξης και της εδραίωσης της δηµοκρατίας και του
κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού των δικαιωµάτων
του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (2) και ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 976/1999 (3) αποδείχθηκαν πρόσφορα νοµικά µέσα για την εφαρµογή της κοινοτικής τεχνικής και χρηµατοδοτικής στήριξης των δραστηριοτήτων
προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωµάτων και του εκδηµοκρατισµού στις αναπτυσσόµενες και άλλες τρίτες χώρες που
επιδιώκουν τους γενικούς στόχους στον εν λόγω τοµέα.
Ωστόσο, η περίοδος ισχύος των εν λόγω κανονισµών λήγει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2004. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να
παραταθεί η χρονική αυτή περίοδος.
Με βάση την αναλογία των ποσών δηµοσιονοµικής αναφοράς που περιλαµβάνονται στον κανονισµό (EΚ) αριθ.
976/1999, και των ενδεικτικών πιστώσεων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τον εκδηµοκρατισµό µέχρι το
2006, θα πρέπει να συµπεριληφθεί εκτεταµένο δηµοσιονοµικό

(1) Γνώµη της 16 ∆εκεµβρίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ L 120 της 8.5.1999, σ. 8· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(4) EE C 172 της 18.6.1999, σ. 1. ∆ιοργανική συµφωνία όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
(5) EE L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) EE L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(7) EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 976/1999 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, προστίθεται το εξής σηµείο:
«η) την υποστήριξη των προσπαθειών να προωθηθεί η
δηµιουργία οµάδων δηµοκρατικών χωρών εντός των οργάνων των Ηνωµένων Εθνών, των ειδικευµένων υπηρεσιών και
των περιφερειακών οργανισµών.».
2. Στο άρθρο 5, στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται η
εξής φράση:
«Στις περιπτώσεις αποστολών παρατηρητών της ΕΕ σε εκλογές
και στις διαδικασίες στις οποίες µετέχει amicus curiae, τα
φυσικά πρόσωπα είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση δυνάµει
του παρόντος κανονισµού.».
3. Στο άρθρο 6, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η ενίσχυση της Κοινότητας είναι ανοιχτή στους εταίρους που
µνηµονεύονται στην πρώτη περίοδο του άρθρου 5 παράγραφος 1, και έχουν την κύρια έδρα τους σε τρίτη χώρα δικαιούχο
της ενίσχυσης της Κοινότητας δυνάµει του παρόντος κανονισµού, ή σε κράτος µέλος της Κοινότητας.».
4. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Η κοινοτική χρηµατοδότηση δυνάµει του παρόντος
κανονισµού λαµβάνει τη µορφή επιδοτήσεων ή συµβάσεων.
Στο πλαίσιο των ενεργειών που αναφέρει το άρθρο 2, τα µέλη
των αποστολών επιτήρησης των εκλογών της ΕΕ που αµείβονται από τις πιστώσεις για την προάσπιση των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και τον εκδηµοκρατισµό προσλαµβάνονται σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που θεσπίζει η Επιτροπή.».
5. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού κατά την περίοδο 2005 έως 2006 ορίζεται σε 78
εκατοµµύρια ευρώ.».
6. Τα άρθρα 12 και 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
«Άρθρο 12
1.
Η Επιτροπή θεσπίζει το πλαίσιο προγραµµατισµού και
προσδιορισµού των κοινοτικών δραστηριοτήτων.
Το πλαίσιο συνίσταται κυρίως σε:
α) πολυετή ενδεικτικά προγράµµατα και ετήσιες ενηµερώσεις
των εν λόγω προγραµµάτων,
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β) ετήσια προγράµµατα εργασίας.
Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, δύνανται να εγκριθούν ειδικά
µέτρα που δεν καλύπτονται από ετήσιο πρόγραµµα εργασίας.

2.
Η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία
καθορίζει τον προγραµµατισµό του εποµένου έτους ανά
περιοχή και τοµέα, και κατόπιν ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την προσαρµογή, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και τηρώντας τις
ανάγκες ευελιξίας, των ετησίων προγραµµάτων εργασίας που
καθορίζονται µε το γενικό πλαίσιο του πολυετούς σχεδιασµού.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες και τα µείζονα µελήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την εδραίωση της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και καθορίζονται
από τη µοναδική φύση των προγραµµάτων. Η Επιτροπή
ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαδικασίες.

3.
Η Επιτροπή εκτελεί κοινοτικές ενέργειες δυνάµει του
παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές και άλλες διαδικασίες, και ιδίως αυτές που θεσπίζονται
στον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002.

Άρθρο 13
1.
Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 12 λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
14 παράγραφος 2.

Στις περιπτώσεις που οι τροπολογίες των ετησίων προγραµµάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1
στοιχείο β) δεν υπερβαίνουν το 20 % του συνολικού ποσού
που χορηγείται για αυτά ή δεν µεταβάλλουν σηµαντικά τη
φύση των έργων ή προγραµµάτων που περιέχονται σε αυτά, οι
εν λόγω τροπολογίες εγκρίνονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 14
παράγραφος 1.

2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 οι αποφάσεις χρηµατοδότησης για τα έργα και προγράµµατα που δεν καλύπτονται
από ετήσια προγράµµατα εργασίας και υπερβαίνουν το 1 εκατοµµύριο ευρώ εγκρίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 14, παράγραφος 2.».

7. Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 παράγραφοι 1, 2 και 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ (*) του Συµβουλίου, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.
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Η προθεσµία του άρθρου 4, παράγραφος 3, της απόφασης
1999/468/ΕΚ είναι 30 ηµέρες.
(*) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.».
8. Η δεύτερη πρόταση του άρθρου 16 διαγράφεται.
9. Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 18
Κάθε συµφωνία χρηµατοδότησης ή σύµβαση που συνάπτεται
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, προβλέπει ρητά την
άσκηση ελέγχου εκ µέρους της Επιτροπής και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, βάσει παραστατικών και επιτόπου, σε όλους τους
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αντισυµβαλλόµενους και υπεργολάβους που έχουν λάβει
χρηµατοδότηση από κοινοτικά ταµεία. Εφαρµόζεται ο κανονισµός (Eυρατόµ, EΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου (*).
(*) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.».
10) Στο άρθρο 21, στην παράγραφο 2, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2004» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 2006».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 ∆εκεµβρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. VEERMAN
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης ∆εκεµβρίου 2004
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα
και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα του εξοπλισµού θα
πρέπει να ρυθµιστεί µε στόχο την εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή ενός χώρου δίχως εσωτερικά σύνορα όπου εµπορεύµατα, άτοµα, υπηρεσίες και
κεφάλαια διακινούνται ελεύθερα.

(6)

Ο εξοπλισµός που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία θα
πρέπει να περιλαµβάνει τόσο τις συσκευές όσο και τις σταθερές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν
χωριστές διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ο λόγος είναι ότι,
ενώ οι ίδιες οι συσκευές επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Κοινότητας, οι σταθερές εγκαταστάσεις είναι
τοποθετηµένες για µόνιµη χρήση σε προκαθορισµένο χώρο,
ως σύνολα διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως,
άλλων διατάξεων. Η σύνθεση και η λειτουργία των εν λόγω
εγκαταστάσεων ανταποκρίνονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις ειδικές ανάγκες των χειριστών τους.

(7)

Ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός
εξοπλισµός δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία δεδοµένου ότι διέπονται ήδη από την οδηγία
1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό
και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών (4).
Οι απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και στις
δύο οδηγίες επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας.

(8)

Τα αεροσκάφη και ο εξοπλισµός που προορίζεται να τοποθετηθεί σε αεροσκάφη δεν θα πρέπει να καλύπτονται από
την παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι υπόκεινται ήδη σε ειδικούς κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες που διέπουν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα.

(9)

Η παρούσα οδηγία δεν χρειάζεται να θεσπίσει κανόνες για
τον εξοπλισµό ο οποίος, λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών
του, είναι ακίνδυνος από την άποψη της ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας.

(10)

Η ασφάλεια του εξοπλισµού δεν θα πρέπει να καλύπτεται
από την παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι το θέµα ρυθµίζεται
από χωριστή κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία.

(11)

Εφόσον η παρούσα οδηγία διέπει τις συσκευές, θα πρέπει να
αναφέρεται στις έτοιµες συσκευές που διατίθενται για πρώτη
φορά στην κοινοτική αγορά. Ορισµένα συστατικά µέρη ή
υποσύνολα θα πρέπει, υπό ορισµένες συνθήκες, να θεωρούνται συσκευές εάν τίθενται στη διάθεση του τελικού χρήστη.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το
άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου
1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (3)
αναθεωρήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η οποία είναι
γνωστή ως απλούστερη νοµοθεσία για την εσωτερική αγορά
(SLIM). Τόσο η διαδικασία SLIM όσο και η διεξοδική διαβούλευση που ακολούθησε αποκάλυψαν την ανάγκη
συµπλήρωσης, ενίσχυσης και διασαφήνισης του πλαισίου
που θεσπίζεται από την οδηγία 89/336/EOK.

(2)

Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι οι
ραδιοεπικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένης της ραδιοφωνικής
λήψης και της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας που λειτουργεί
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (∆ΕΤ), τα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
και τηλεπικοινωνιών, καθώς και ο εξοπλισµός που συνδέεται
µε αυτά, προστατεύονται από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές.

(3)

(4)

Οι εθνικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την προστασία από
τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές θα πρέπει να είναι εναρµονισµένες για να εγγυώνται την ελεύθερη κυκλοφορία των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς τη µείωση
των δικαιολογηµένων επιπέδων προστασίας στα κράτη µέλη.
Η προστασία από τις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές απαιτεί
την επιβολή υποχρεώσεων στους διάφορους οικονοµικούς
παράγοντες. Οι εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται µε δίκαιο και αποτελεσµατικό τρόπο για την επίτευξη
αυτής της προστασίας.

(1) ΕΕ C 220 της 16.9.2003, σ. 13.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Συµβουλίου
της 29ης Νοεµβρίου 2004.
(3) ΕΕ L 139 της 23.5.1989, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 93/68/EOK (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).

(4) ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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(13)

(14)

(15)
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Οι αρχές στις οποίες βασίζεται η παρούσα οδηγία είναι
αυτές που καθορίζονται στο ψήφισµα του Συµβουλίου της
7ης Μαΐου 1985 για νέα προσέγγιση στο θέµα της τεχνικής
εναρµόνισης και τυποποίησης (1). Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτήν, ο σχεδιασµός και η κατασκευή εξοπλισµού υπόκεινται στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αφορούν την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Οι εν λόγω απαιτήσεις αποκτούν
τεχνική έκφραση µε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα τα
οποία εγκρίνονται από τους διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής
Τυποποίησης) και ETSI (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων). Η CEN, η CENELEC και το ETSI αναγνωρίζονται ως αρµόδια όργανα στον τοµέα της παρούσας
οδηγίας για την έγκριση εναρµονισµένων προτύπων τα οποία
καταρτίζουν σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας µεταξύ αυτών και της Επιτροπής και µε τη διαδικασία
που καθορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998
για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον
τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των
κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (2).

Τα εναρµονισµένα πρότυπα απηχούν την πλέον πρόσφατη
γενικώς αναγνωρισµένη τεχνολογία στον τοµέα της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το
συµφέρον λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς πρέπει, εποµένως, να υπάρχουν πρότυπα για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα εναρµονισµένα σε κοινοτικό επίπεδο. Mετά τη
δηµοσίευση των στοιχείων του προτύπου στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τήρησή του αποτελεί
τεκµήριο συµµόρφωσης προς τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις, αν και η συµµόρφωση µπορεί να αποδειχθεί και µε
άλλα µέσα. Η τήρηση των εναρµονισµένων προτύπων σηµαίνει συµµόρφωση προς τις διατάξεις τους και απόδειξη µε τις
µεθόδους τις οποίες περιγράφουν τα εναρµονισµένα πρότυπα ή στις οποίες αναφέρονται.

Οι κατασκευαστές εξοπλισµού που προορίζεται να συνδεθεί
σε δίκτυα θα πρέπει να κατασκευάζουν τον εν λόγω εξοπλισµό µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απαράδεκτη υποβάθµιση της λειτουργίας των δικτύων υπό κανονικές συνθήκες
χρήσης. Οι χειριστές δικτύων θα πρέπει να κατασκευάζουν
τα δίκτυά τους µε τρόπο ώστε οι κατασκευαστές εξοπλισµού
που µπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα να µην επωµίζονται
δυσανάλογο βάρος για την αποφυγή της απαράδεκτης
υποβάθµισης της λειτουργίας των δικτύων. Οι ευρωπαϊκοί
οργανισµοί τυποποίησης θα πρέπει να λαµβάνουν δεόντως
υπόψη το στόχο αυτόν (συµπεριλαµβανοµένων των σωρευτικών επιπτώσεων των σχετικών ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων) όταν εκπονούν εναρµονισµένα πρότυπα.

Η διάθεση συσκευών στην αγορά ή η θέση τους σε λειτουργία θα πρέπει να επιτρέπεται µόνον αν οι ενδιαφερόµενοι κατασκευαστές έχουν αποδείξει ότι οι συσκευές έχουν
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας. Οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά
θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE που πιστοποιεί τη συµµόρφωση προς την οδηγία. Αν και η ευθύνη για την αξιο-

(1) ΕΕ C 136 της 4.6.1985, σ. 1.
(2) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
Πράξη Προσχώρησης του 2003.
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λόγηση της συµµόρφωσης ανήκει στον κατασκευαστή, χωρίς
να χρειάζεται η ανάµιξη ανεξάρτητου φορέα αξιολόγησης
της συµµόρφωσης, οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ενός τέτοιου φορέα.

(16)

Η υποχρέωση αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα πρέπει να
απαιτεί από τον κατασκευαστή να αξιολογεί την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα της συσκευής, βάσει των σχετικών
φαινοµένων, για να εξακριβώνει εάν πληροί ή όχι τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται από την παρούσα
οδηγία.

(17)

Σε περίπτωση που η συσκευή µπορεί να διαµορφωθεί µε διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η συσκευή
πληροί τις απαιτήσεις προστασίας στις διαµορφώσεις που
προβλέπει ο κατασκευαστής ως αντιπροσωπευτικές της συνήθους χρήσης στις προβλεπόµενες εφαρµογές· στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί η διενέργεια αξιολόγησης βάσει της
διαµόρφωσης που είναι πιο πιθανό να προκαλέσει τη σηµαντικότερη διαταραχή ή της διαµόρφωσης που είναι πιο
ευαίσθητη στις διαταραχές.

(18)

Οι σταθερές εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
µεγάλων µηχανηµάτων και δικτύων, ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροµαγνητική διαταραχή, ή να επηρεαστούν από
αυτήν. Μπορεί να υπάρχει διασύνδεση µεταξύ σταθερών
εγκαταστάσεων και συσκευών, οπότε οι ηλεκτροµαγνητικές
διαταραχές που προκαλούνται από τις σταθερές εγκαταστάσεις ενδέχεται να επηρεάζουν τις συσκευές και αντίστροφα. Όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα,
δεν έχει σηµασία αν η ηλεκτροµαγνητική διαταραχή προκαλείται από συσκευή ή από σταθερή εγκατάσταση. Συνεπώς,
οι σταθερές εγκαταστάσεις και οι συσκευές θα πρέπει να
υπόκεινται σε συνεκτικό και γενικό καθεστώς ουσιωδών
απαιτήσεων. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης
εναρµονισµένων προτύπων για σταθερές εγκαταστάσεις ώστε
να αποδεικνύεται η συµµόρφωση προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καλύπτονται από τα πρότυπα αυτά.

(19)

Λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, για τις σταθερές
εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να απαιτείται τοποθέτηση της
σήµανσης CE ούτε να γίνεται δήλωση συµµόρφωσης.

(20)

Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης των συσκευών που διατίθενται στην αγορά για να ενσωµατωθούν σε συγκεκριµένη
σταθερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται στο εµπόριο για
άλλο σκοπό, δεν έχει νόηµα αν πραγµατοποιείται χωριστά
από την σταθερή εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να
ενσωµατωθεί. Συνεπώς, οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να
εξαιρούνται από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που εφαρµόζονται συνήθως στις συσκευές. Ωστόσο,
οι συσκευές αυτές δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωση των σταθερών εγκαταστάσεων στις οποίες ενσωµατώνονται. Αν µια συσκευή είναι ενσωµατωµένη σε περισσότερες της µιας σταθερές εγκαταστάσεις, ο προσδιορισµός των
χαρακτηριστικών ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητάς της θα
πρέπει να επαρκεί για τη διασφάλιση της εξαίρεσής της από
τη διαδικασία ελέγχου της συµµόρφωσης.
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(21)

Θα πρέπει να προβλεφθεί µια µεταβατική περίοδος για να
εξασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές και οι λοιποί ενδιαφερόµενοι θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στο νέο ρυθµιστικό
καθεστώς.

(22)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η
εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς µε την
απαίτηση της συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε ένα επαρκές
επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, είναι αδύνατον
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, και δύναται
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της
να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας κατά την έννοια του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο προαναφερόµενο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου.

(23)

Συνεπώς, η οδηγία 89/336/EOK θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
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γ) στον ραδιοεξοπλισµό που χρησιµοποιείται από ραδιοερασιτέχνες,
όπως ορίζεται στους κανονισµούς ραδιοεπικοινωνιών που
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη και της
Σύµβασης της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (2), εκτός αν ο
εξοπλισµός αυτός διατίθεται στο εµπόριο. Τα έτοιµα συστήµατα
(kits) κατασκευαστικών στοιχείων, προς συναρµολόγηση από
ραδιοερασιτέχνες, καθώς και ο εµπορικός εξοπλισµός ο οποίος
τροποποιείται και χρησιµοποιείται από τους ραδιοερασιτέχνες
δεν θεωρούνται εξοπλισµός διαθέσιµος στο εµπόριο.
3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στον εξοπλισµό του
οποίου τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά είναι τέτοια ώστε:
α) να µην µπορεί να προκαλέσει ή να συµβάλει στην πρόκληση
ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών οι οποίες υπερβαίνουν ένα
επίπεδο που επιτρέπει στο ραδιοεξοπλισµό, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και στον λοιπό εξοπλισµό να λειτουργούν όπως
προβλέπεται, και
β) να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση παρά την ύπαρξη
ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής που προκαλείται συνήθως κατά
την προβλεπόµενη χρήση του.
4. Όταν, για τον εξοπλισµό που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
οι ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι καθορίζονται πιο συγκεκριµένα, εν όλω ή εν µέρει, σε άλλες κοινοτικές
οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται, ή παύει να εφαρµόζεται στον εξοπλισµό αυτόν όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις, από
την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των οδηγιών αυτών.
5. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή κοινοτικής ή
εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την ασφάλεια του εξοπλισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1.
Η παρούσα οδηγία διέπει την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα
εξοπλισµού. Στόχος της είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς απαιτώντας τη συµµόρφωση του εξοπλισµού µε
ένα επαρκές επίπεδο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Η παρούσα
οδηγία εφαρµόζεται στον εξοπλισµό, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 2.
2.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στον εξοπλισµό που καλύπτεται από την οδηγία 1999/5/ΕΚ·
β) στα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήµατα και εξοπλισµούς που
αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της
αεροπορίας (1)·
(1) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της
27.9.2003, σ. 5).

α) «εξοπλισµός»: κάθε συσκευή ή σταθερή εγκατάσταση·
β) «συσκευή»: κάθε τελική διάταξη, ή συνδυασµός διατάξεων, που
διατίθεται στο εµπόριο ως ενιαία λειτουργική µονάδα, προοριζόµενη για τον τελικό χρήστη, και ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροµαγνητική διαταραχή, ή της οποίας η λειτουργία
µπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή·
γ) «σταθερή εγκατάσταση»: συγκεκριµένος συνδυασµός διαφόρων
τύπων συσκευών και, ενδεχοµένως, άλλων διατάξεων, που
συναρµολογούνται, τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιµοποιούνται µονίµως σε έναν προκαθορισµένο τόπο·
δ) «ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα»: ικανότητα του εξοπλισµού
να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτροµαγνητικό του
περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτροµαγνητικές
διαταραχές σε άλλον εξοπλισµό που ευρίσκεται στο περιβάλλον
αυτό·
ε) «ηλεκτροµαγνητική διαταραχή»: ηλεκτροµαγνητικό φαινόµενο
που µπορεί να υποβαθµίσει τη λειτουργία εξοπλισµού. Μια
ηλεκτροµαγνητική διαταραχή µπορεί να είναι θόρυβος ηλεκτροµαγνητικής προέλευσης, ανεπιθύµητο σήµα ή µεταβολή του
ιδίου του µέσου δια του οποίου γίνεται η διάδοση·
(2) Καταστατικός χάρτης και Σύµβαση της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που εγκρίθηκε από την Συµπληρωµατική ∆ιάσκεψη Πληρεξουσίων
(Γενεύη, 1992) όπως τροποποιήθηκε από τη ∆ιάσκεψη Πληρεξουσίων
(Κυότο, 1994).
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στ) «ατρωσία»: ικανότητα του εξοπλισµού να λειτουργεί χωρίς να
υποβαθµίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την
ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής·
ζ) «λόγοι ασφαλείας»: η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής ή
περιουσίας·
η) «ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον»: το σύνολο όλων των ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων τα οποία είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σε µια δεδοµένη τοποθεσία.

L 390/27

3. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, κατά τη διάρκεια εµποροπανηγύρεων, εκθέσεων, ή άλλων εκδηλώσεων, την παρουσίαση ή/και
την επίδειξη εξοπλισµού ο οποίος δεν συµµορφώνεται προς την
παρούσα οδηγία εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα ότι
ο εξοπλισµός δεν διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία
πριν συµµορφωθεί προς την παρούσα οδηγία. Η επίδειξη µπορεί να
πραγµατοποιείται µόνον εφόσον λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για
να αποφευχθούν οι ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές.

2.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ακόλουθα θεωρούνται συσκευές κατά την έννοια της παραγράφου 1 σηµείο β):

Άρθρο 5

α) «συστατικά µέρη» ή «υποσύνολα» που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε µια συσκευή από τον τελικό χρήστη, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροµαγνητική διαταραχή ή των οποίων
η λειτουργία µπορεί να επηρεαστεί από τέτοιου είδους διαταραχή·

Ουσιώδεις απαιτήσεις
Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρέπει να πληροί τις
ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα I.

β) «κινητές εγκαταστάσεις» που ορίζονται ως συνδυασµός συσκευών, και κατά περίπτωση άλλων διατάξεων, που προορίζονται
να µετακινούνται και να λειτουργούν σε διάφορες τοποθεσίες.

Άρθρο 6
Εναρµονισµένα πρότυπα

Άρθρο 3
∆ιάθεση στην αγορά ή/και έναρξη λειτουργίας
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο εξοπλισµός να µπορεί να διατίθεται στην αγορά ή/και να τίθεται σε λειτουργία µόνον αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας, εφόσον εγκαθίσταται και συντηρείται όπως πρέπει και
χρησιµοποιείται κατά προορισµόν.

Άρθρο 4
Ελεύθερη κυκλοφορία εξοπλισµού
1.
Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, για λόγους ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία στο έδαφός τους του εξοπλισµού που είναι σύµφωνος µε
την παρούσα οδηγία.
2.
Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζουν την
εφαρµογή στα κράτη µέλη των ακόλουθων ειδικών µέτρων σχετικά
µε τη θέση σε λειτουργία ή τη χρήση εξοπλισµού:
α) µέτρων για την αντιµετώπιση υφισταµένου ή προβλεπόµενου
προβλήµατος ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σε ένα συγκεκριµένο τόπο·
β) µέτρων που λαµβάνονται για λόγους ασφαλείας προκειµένου να
προστατεύονται τα δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή οι
σταθµοί εκποµπής ή λήψης όταν χρησιµοποιούνται για σκοπούς
ασφαλείας σε σαφώς καθορισµένες καταστάσεις σε σχέση µε το
φάσµα.

1. «Εναρµονισµένο πρότυπο»: είναι µια τεχνική προδιαγραφή που
εγκρίνεται από αναγνωρισµένο ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης
κατόπιν εντολής της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
καθορίζονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ για τους σκοπούς θέσπισης
µιας ευρωπαϊκής απαίτησης. Η συµµόρφωση µε τα «εναρµονισµένα
πρότυπα» δεν είναι υποχρεωτική.
2. Η συµµόρφωση του εξοπλισµού προς τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί
τεκµήριο, εκ µέρους των κρατών µελών, συµµόρφωσης προς τις
ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα I τις οποίες
αφορούν τα εν λόγω πρότυπα. Το τεκµήριο συµµόρφωσης περιορίζεται στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω εναρµονισµένων προτύπων
και των σχετικών ουσιωδών απαιτήσεων που καλύπτονται από αυτά
τα εναρµονισµένα πρότυπα.
3. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εναρµονισµένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις ουσιώδεις απαιτήσεις
που αναφέρονται στο παράρτηµα I, υποβάλλει το θέµα στη µόνιµη
επιτροπή που συστάθηκε µε την οδηγία 98/34/ΕΚ (η οποία στη
συνέχεια ονοµάζεται «επιτροπή»), αναφέροντας τους λόγους για την
ενέργεια αυτή. Η επιτροπή γνωµοδοτεί χωρίς καθυστέρηση.
4. Με βάση τη γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λαµβάνει µία από τις ακόλουθες αποφάσεις σε
σχέση µε τα στοιχεία αναφοράς των σχετικών εναρµονισµένων
προτύπων:
α) να µην τα δηµοσιεύσει·
β) να τα δηµοσιεύσει µε περιορισµούς·
γ) να διατηρήσει τα στοιχεία αναφοράς στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 98/34/ΕΚ, τα κράτη µέλη κοινοποιούν τα ειδικά αυτά µέτρα στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη
µέλη.

δ) να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς από την Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ειδικά µέτρα που γίνονται αποδεκτά δηµοσιεύονται από την
Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή ενηµερώνει αµελλητί τα κράτη µέλη για την απόφασή
της.
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3. Ο κατασκευαστής παρέχει πληροφορίες για οποιεσδήποτε
ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται κατά τη συναρµολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της συσκευής
ώστε να εξασφαλίζεται, όταν τεθεί σε λειτουργία, η συµµόρφωσή
της προς τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1.

Άρθρο 7
∆ιαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης για συσκευές
Η συµµόρφωση µιας συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που
αναφέρονται στο παράρτηµα Ι αποδεικνύεται µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής).
Ωστόσο, κατά την κρίση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα, επιτρέπεται να εφαρµόζεται
και η διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

Άρθρο 8
Σήµανση CE
1.
Οι συσκευές των οποίων η συµµόρφωση προς την παρούσα
οδηγία έχει διαπιστωθεί µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο
άρθρο 7 φέρουν τη σήµανση CE που πιστοποιεί το γεγονός αυτό.
Την ευθύνη για την επίθεση της σήµανσης CE έχει ο κατασκευαστής
ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα. Η
σήµανση CE τίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος
V.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να απαγορεύουν την επίθεση, στη συσκευή ή στη συσκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, σηµάτων τα οποία ενδέχεται να παραπλανήσουν
τρίτους ως προς τη σηµασία ή/και τη γραφική απεικόνιση της
σήµανσης CE.
3.
Τυχόν άλλο σήµα µπορεί να τοποθετείται στη συσκευή, στη
συσκευασία της ή στις οδηγίες χρήσης της, εφόσον δεν καθιστά
λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση CE.
4.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώνει ότι η σήµανση CE έχει τοποθετηθεί αντικανονικά, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα υποχρεούται να µεριµνήσει για τη συµµόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις σχετικά µε τη σήµανση CE υπό τους
όρους που επιβάλλει το οικείο κράτος µέλος.

Άρθρο 9
Άλλα σήµατα και πληροφορίες
1.
Κάθε συσκευή αναγνωρίζεται από τον αριθµό τύπου, παρτίδας, σειράς, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την
αναγνώρισή της.
2.
Κάθε συσκευή συνοδεύεται από το όνοµα και τη διεύθυνση
του κατασκευαστή και, εάν δεν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, από το όνοµα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου του ή του προσώπου στην Κοινότητα που είναι
υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά.

4. Οι συσκευές, για τις οποίες η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις προστασίας δεν εξασφαλίζεται σε κατοικηµένες περιοχές,
συνοδεύονται από σαφή ένδειξη αυτού του περιορισµού χρήσης
και, όπου απαιτείται, η ένδειξη αυτή εµφαίνεται στη συσκευασία.
5. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για να είναι δυνατή η χρήση
της συσκευής σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο προορισµό της περιέχονται στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή.

Άρθρο 10
Μέτρα διασφάλισης
1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώνει ότι συσκευή που φέρει
τη σήµανση CE δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,
λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ώστε να αποσύρεται η συσκευή
από την αγορά ή να απαγορεύεται η διάθεσή της στην αγορά ή η
θέση σε λειτουργία, ή να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία της.
2. Το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και
τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά µε το µέτρο αυτό και αναφέρει
τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση και, ειδικότερα,
αν η µη συµµόρφωση οφείλεται σε:
α) µη τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων του παραρτήµατος I, εφόσον η συσκευή δεν πληροί τα εναρµονισµένα πρότυπα που
αναφέρονται στο άρθρο 6·
β) πληµµελή εφαρµογή των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 6·
γ) ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων που αναφέρονται στο
άρθρο 6.
3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη το συντοµότερο δυνατόν και, στη συνέχεια, ενηµερώνει τα κράτη µέλη
για το κατά πόσον θεωρεί το µέτρο δικαιολογηµένο.
4. Αν το µέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 οφείλεται σε
ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ύστερα από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, εφόσον το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος σκοπεύει να το
διατηρήσει, προσφεύγει στην επιτροπή και κινεί τη διαδικασία του
άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4.
5. Όταν η συσκευή, η οποία δεν συµµορφώνεται προς την
οδηγία, έχει υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ, το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα έναντι αυτού που
συνέταξε τη δήλωση που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3
και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.
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Άρθρο 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αποφάσεις σχετικά µε την απόσυρση, την απαγόρευση ή τον
περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των συσκευών

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.
Κάθε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία για να αποσυρθεί µια συσκευή από την αγορά, να απαγορευθεί ή να περιοριστεί η διάθεσή της στην αγορά ή η θέση της σε
λειτουργία, ή να εµποδιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία της, πρέπει να
αιτιολογείται. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο, το συντοµότερο δυνατόν, µε ταυτόχρονη µνεία των µέσων
προσφυγής τα οποία προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία στο οικείο
κράτος µέλος, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων πρέπει
να ασκηθούν οι προσφυγές αυτές.

Άρθρο 13

2.
Σε περίπτωση απόφασης κατά την έννοια της παραγράφου 1,
ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ή άλλος
ενδιαφερόµενος έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν την άποψή τους
εκ των προτέρων, εκτός αν η διαβούλευση αυτή δεν είναι δυνατή
λόγω του επείγοντα χαρακτήρα του µέτρου που πρέπει να ληφθεί,
κυρίως όταν πρόκειται για απαιτήσεις σε σχέση µε το δηµόσιο
συµφέρον.

Άρθρο 12
Κοινοποιηµένοι οργανισµοί
1.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα στοιχεία των
φορέων τους οποίους ορίζουν για την εκτέλεση των καθηκόντων
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ. Όταν ορίζουν τους φορείς
αυτούς, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια του παραρτήµατος
VΙ.
Στην κοινοποίηση προσδιορίζεται αν οι οργανισµοί αυτοί έχουν
οριστεί για να εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙΙ για όλες τις συσκευές που καλύπτει η παρούσα
οδηγία ή/και να διασφαλίζουν την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι ή αν η εντολή τους
περιορίζεται σε ορισµένες ειδικές πτυχές ή/και κατηγορίες συσκευών.
2.
Οι οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα
οποία προβλέπονται στα εναρµονισµένα πρότυπα τεκµαίρεται ότι
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήµατος VΙ τα οποία καλύπτονται
από τα εν λόγω εναρµονισµένα πρότυπα. Η Επιτροπή δηµοσιεύει
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία αναφοράς των προτύπων αυτών.
3.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενηµέρωση του καταλόγου.
4.
Αν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένας οργανισµός δεν
πληροί πλέον τα κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙ,
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η
Επιτροπή αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω οργανισµού
από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Σταθερές εγκαταστάσεις
1. Οι συσκευές που έχουν διατεθεί στην αγορά και µπορούν να
ενσωµατωθούν σε σταθερή εγκατάσταση διέπονται από όλες τις
συναφείς διατάξεις για τις συσκευές, οι οποίες ορίζονται στην
παρούσα οδηγία.
Ωστόσο, οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8 και 9 δεν είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση συσκευών που προορίζονται να ενσωµατωθούν σε συγκεκριµένη σταθερή εγκατάσταση και δεν διατίθενται
στο εµπόριο για άλλο σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές, η συνοδευτική τεκµηρίωση προσδιορίζει τη σταθερή εγκατάσταση και τα
χαρακτηριστικά της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την ενσωµάτωση της συσκευής στη σταθερή εγκατάσταση για να µην τίθεται σε κίνδυνο η
συµµόρφωση της συγκεκριµένης εγκατάστασης. Επιπλέον, η τεκµηρίωση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9.
2. Εάν υπάρχουν ενδείξεις µη συµµόρφωσης της σταθερής
εγκατάστασης, ιδίως δε εάν υπάρχουν καταγγελίες για διαταραχές
που προκαλούνται από την εγκατάσταση, οι αρµόδιες αρχές του
οικείου κράτους µέλους µπορούν να ζητούν απόδειξη της συµµόρφωσης της σταθερής εγκατάστασης και, ενδεχοµένως, να κινούν διαδικασία αξιολόγησης.
Όταν διαπιστώνεται µη συµµόρφωση, οι αρµόδιες αρχές µπορούν
να επιβάλλουν κατάλληλα µέτρα για τη συµµόρφωση της εγκατάστασης προς τις απαιτήσεις προστασίας του παραρτήµατος Ι,
σηµείο 1.
3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις για τον
προσδιορισµό του ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη
διαπίστωση της συµµόρφωσης µιας σταθερής εγκατάστασης προς
τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Κατάργηση
Η οδηγία 89/336/EOK καταργείται από τις 20 Ιουλίου 2007.
Κάθε αναφορά στην οδηγία 89/336/ΕΟΚ θεωρείται ότι γίνεται στην
παρούσα οδηγία και διαβάζεται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτηµα VΙΙ.
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Άρθρο 17

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις

Έναρξη ισχύος

Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη
θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού που πληροί τις διατάξεις της
οδηγίας 89/336/EOK και ο οποίος είχε διατεθεί στην αγορά πριν
από τις 20 Ιουλίου 2009.

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

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Αποδέκτες

1.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, το αργότερο στις
20 Ιανουαρίου 2007, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα
οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρµόζουν
τις διατάξεις αυτές από την 20 Ιουλίου 2007. Όταν τα κράτη µέλη
θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την
επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από
τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Στρασβούργο, 15 ∆εκεµβρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5

1. Απαιτήσεις προστασίας
Ο εξοπλισµός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, να εξασφαλίζεται ότι:
α) οι προκαλούµενες ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές περιορίζονται σε επίπεδο τέτοιο ώστε ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός ή άλλος εξοπλισµός να µπορεί να λειτουργεί όπως θα έπρεπε·
β) έχει το αναµενόµενο επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές για την προβλεπόµενη χρήση του, που του
επιτρέπει να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθµιση της προβλεπόµενης χρήσης του.
2. Ειδικές απαιτήσεις για τις σταθερές εγκαταστάσεις
Εγκατάσταση και προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων
Μια σταθερή εγκατάσταση τοποθετείται σύµφωνα µε ορθές µηχανολογικές πρακτικές και λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες για την προβλεπόµενη χρήση των κατασκευαστικών στοιχείων της, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων προστασίας που
προβλέπονται στο σηµείο 1. Οι εν λόγω ορθές µηχανολογικές πρακτικές πρέπει να είναι τεκµηριωµένες, η δε τεκµηρίωσή
τους να βρίσκεται στη διάθεση του υπεύθυνου ή των υπευθύνων των αρµόδιων εθνικών αρχών, για σκοπούς επιθεωρήσεων,
καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σταθερής εγκατάστασης.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7
(εσωτερικός έλεγχος παραγωγής)

1. Ο κατασκευαστής αξιολογεί την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα της συσκευής, βάσει των σχετικών φαινοµένων, για την
τήρηση των απαιτήσεων προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1. H ορθή εφαρµογή όλων των σχετικών
εναρµονισµένων προτύπων, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ισοδυναµεί µε την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας.
2. Κατά την αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, λαµβάνονται υπόψη όλες οι κανονικές συνθήκες της προβλεπόµενης λειτουργίας. Εάν η συσκευή µπορεί να διαµορφωθεί µε διαφορετικούς τρόπους, η αξιολόγηση της ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας επιβεβαιώνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 1
σε όλες τις πιθανές διαµορφώσεις που ο κατασκευαστής θεωρεί αντιπροσωπευτικές της προβλεπόµενης χρήσης της.
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος ΙV, ο κατασκευαστής καταρτίζει τεχνικό φάκελο ο οποίος αποδεικνύει τη συµµόρφωση της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
4. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη
διάθεση των αρµόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής.
5. Η συµµόρφωση της συσκευής προς όλες τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις βεβαιώνεται µε δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ η οποία
εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα.
6. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του τηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης
ΕΚ στη διάθεση των αρµόδιων αρχών επί δέκα έτη τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατασκευής της τελευταίας συσκευής.
7. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα,
η υποχρέωση τήρησης της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ και του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρµόδιων αρχών βαρύνει
το πρόσωπο που διαθέτει τη συσκευή στην κοινοτική αγορά.
8. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε τα προϊόντα να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον τεχνικό
φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3 και προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες ισχύουν για αυτά.
9. Ο τεχνικός φάκελος και η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτηµα
ΙV.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

1. Η διαδικασία συνίσταται στην εφαρµογή του παραρτήµατος ΙI µε τις εξής συµπληρώσεις:
2. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα υποβάλλει στον κοινοποιηµένο οργανισµό που
αναφέρεται στο άρθρο 12 τον τεχνικό φάκελο και ζητά από τον κοινοποιηµένο οργανισµό τη διενέργεια αξιολόγησης. Ο
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του στην Κοινότητα επισηµαίνουν στον κοινοποιηµένο οργανισµό τις
πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων που πρέπει να αξιολογήσει ο κοινοποιηµένος οργανισµός.
3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και αξιολογεί εάν ο τεχνικός φάκελος αποδεικνύει ορθώς την
τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας τις οποίες πρέπει να αξιολογήσει. Εάν επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση της συσκευής, ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί, στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην Κοινότητα, δήλωση µε
την οποία επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση της συσκευής. Η δήλωση περιορίζεται στις πτυχές των ουσιωδών απαιτήσεων τις
οποίες αξιολόγησε ο κοινοποιηµένος οργανισµός.
4. Ο κατασκευαστής προσθέτει τη δήλωση του κοινοποιηµένου οργανισµού στον τεχνικό φάκελο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
1. Τεχνικός φάκελος
Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης της συσκευής προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις.
Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασµό και την κατασκευή της συσκευής και να περιλαµβάνει ιδίως:
— γενική περιγραφή της συσκευής,
— αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τα τυχόν εναρµονισµένα πρότυπα που έχουν εφαρµοστεί εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει,
— αν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρµόσει εναρµονισµένα πρότυπα ή τα έχει εφαρµόσει µόνο εν µέρει, περιγραφή και
επεξήγηση των ληφθέντων µέτρων για την τήρηση των ουσιωδών απαιτήσεων της οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής της αξιολόγησης της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας που προβλέπεται στο παράρτηµα IΙ σηµείο 1, αποτελέσµατα υπολογισµών σχεδιασµού, εξετάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, εκθέσεις δοκιµών, κ.λπ.
— δήλωση του κοινοποιηµένου οργανισµού, στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται η διαδικασία του παραρτήµατος ΙΙΙ.
2. ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ
Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα εξής:
— αναφορά στην παρούσα οδηγία,
— στοιχεία αναγνώρισης της συγκεκριµένης συσκευής, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1,
— όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχοµένως, όνοµα και διεύθυνση του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου
του στην Κοινότητα,
— χρονολογηµένη αναφορά των προδιαγραφών ως προς τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση της συσκευής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
— ηµεροµηνία της δήλωσης,
— στοιχεία ταυτότητας και υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασµό του κατασκευαστή
ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΗΜΑΝΣΗ «CE», ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

Η σήµανση «CE» αποτελείται από τα αρχικά «CE» µε την ακόλουθη µορφή:

Η σήµανση CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm. Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης CE, πρέπει να
τηρούνται οι αναλογίες της παραπάνω γραφικής απεικόνισης.
Η σήµανση CE πρέπει να τοποθετείται στη συσκευή ή στην αναγνωριστική πινακίδα της. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή δικαιολογηµένο λόγω της φύσης της συσκευής, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, αν υπάρχει, και στα συνοδευτικά έγγραφα.
Εάν η συσκευή αποτελεί το αντικείµενο άλλων οδηγιών που καλύπτουν άλλες πτυχές και προβλέπουν επίσης τη σήµανση CE, η
σήµανση υποδηλώνει συµµόρφωση της συσκευής και προς τις εν λόγω άλλες οδηγίες.
Ωστόσο, αν µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου,
να επιλέγει τις ρυθµίσεις που επιθυµεί να εφαρµόσει, η σήµανση CE υποδηλώνει συµµόρφωση µόνο µε τις οδηγίες που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτήν, τα στοιχεία των οδηγιών που εφαρµόζονται, όπως δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφονται στα απαιτούµενα έγγραφα, σηµειώµατα ή οδηγίες χρήσης που
συνοδεύουν την εν λόγω συσκευή.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

1. Οι οργανισµοί που κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες στοιχειώδεις προϋποθέσεις:
α) πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό, µέσα και εξοπλισµό·
β) το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τεχνική επάρκεια και επαγγελµατική ακεραιότητα·
γ) ανεξαρτησία όσον αφορά τη σύνταξη των εκθέσεων και την διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από την παρούσα
οδηγία·
δ) τα στελέχη και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να είναι ανεξάρτητα από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, οµάδες ή πρόσωπα
που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το συγκεκριµένο εξοπλισµό·
ε) το προσωπικό πρέπει να τηρεί το επαγγελµατικό απόρρητο·
στ) πρέπει να είναι ασφαλισµένοι για αστική ευθύνη εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος µέλος δυνάµει της
εθνικής νοµοθεσίας.
2. Η τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο σηµείο 1 επαληθεύεται περιοδικά από τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 89/336/EOK

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1, σηµείο 1

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 1, σηµείο 2

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο ε)

Άρθρο 1, σηµείο 3

Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο στ)

Άρθρο 1, σηµείο 4
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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης ∆εκεµβρίου 2004
για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συµβιβάζεται µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη
και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
για το ΕΣΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών·
σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις
κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών οι µετοχές των οποίων
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά,
ώστε να παρέχονται εγγυήσεις για την επιδίωξη των στόχων
του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου.

(5)

Η περαιτέρω εναρµόνιση των διατάξεων των εθνικών δικαίων
σχετικά µε τις υποχρεώσεις περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης εκ µέρους των εκδοτών κινητών αξιών θα πρέπει να
οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε
ολόκληρη την Κοινότητα. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν
επηρεάζει την υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία για τα µερίδια που εκδίδουν οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων πλην
των οργανισµών κλειστού τύπου, ή τα µερίδια που αποκτώνται ή διατίθενται στο πλαίσιο οργανισµών αυτού του
είδους.

(6)

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρείται ότι η
εποπτεία εκδότη µετοχών ή χρεωστικών τίτλων, των οποίων
η ανά µονάδα ονοµαστική αξία είναι µικρότερη των
1 000 ευρώ, µπορεί να ασκείται αποτελεσµατικότερα από το
κράτος µέλος στο οποίο ο εκδότης έχει την καταστατική
του έδρα. Σχετικά µε το θέµα αυτό, είναι απαραίτητο να
διασφαλισθεί η συνοχή µε την οδηγία 2003/71/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης
Νοεµβρίου 2003, για το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να
δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή
την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση (4). Με βάση τα
ίδια κριτήρια, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία που να επιτρέπει
σε εκδότες τρίτων χωρών και σε εταιρείες της Κοινότητας
που εκδίδουν µόνον κινητές αξίες άλλες από αυτές που
αναφέρονται ανωτέρω, να επιλέγουν το κράτος µέλος προέλευσης.

(7)

Το υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη
την Κοινότητα θα επιτρέψει την άρση των εµποδίων για την
εισαγωγή κινητών αξιών σε ρυθµιζόµενες αγορές ευρισκόµενες ή λειτουργούσες σε κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη πλην
του κράτους µέλους προέλευσης δεν θα πρέπει να έχουν
πλέον τη δυνατότητα περιορισµού της εισαγωγής κινητών
αξιών στις ρυθµιζόµενες αγορές τους επιβάλλοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις ως προς την περιοδική και διαρκή
πληροφόρηση στους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά.

(8)

Η άρση των εµποδίων µε βάση την αρχή του κράτους
µέλους προέλευσης σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, δεν
θα πρέπει να επηρεάσει τοµείς που δεν καλύπτονται από την
παρούσα οδηγία, όπως τα δικαιώµατα των µετόχων να
παρεµβαίνουν στη διοίκηση ενός εκδότη. Επίσης, δεν θα
πρέπει να επηρεάσει το δικαίωµα του κράτους µέλους προέλευσης να ζητά από τον εκδότη να δηµοσιεύει, επιπροσθέτως, µέσω του Τύπου, το σύνολο ή µέρος των ρυθµιζόµενων
πληροφοριών.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 44 και 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( ),
2

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Οι αποτελεσµατικές, διαφανείς και ενοποιηµένες αγορές
κινητών αξιών συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας γνήσιας
ενιαίας αγοράς στην Κοινότητα ενώ παράλληλα προάγουν
την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µέσω
της καλύτερης κατανοµής του κεφαλαίου και της µείωσης
του κόστους. Η κοινολόγηση ακριβών και περιεκτικών
πληροφοριών εγκαίρως σχετικά µε τους εκδότες κινητών
αξιών εµπεδώνει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και τους
παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογούν έχοντας ενηµέρωση
τις επιχειρηµατικές επιδόσεις και τα περιουσιακά στοιχεία
των εν λόγω εκδοτών. Τούτο ενισχύει τόσο την προστασία
των επενδυτών όσο και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς.
Για τον σκοπό αυτό, οι εκδότες κινητών αξιών θα πρέπει να
διασφαλίζουν την κατάλληλη διαφάνεια έναντι των επενδυτών µέσω της τακτικής ροής στοιχείων πληροφόρησης.
Για τον ίδιο σκοπό, οι µέτοχοι, ή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα ψήφου ή είναι κάτοχοι άλλων
χρηµατοπιστωτικών µέσων που ενσωµατώνουν δικαίωµα
απόκτησης υφισταµένων µετοχών µε δικαίωµα ψήφου, θα
πρέπει επίσης να ενηµερώνουν τους εκδότες σχετικά µε την
απόκτηση ή άλλες µεταβολές που επέρχονται σε σηµαντικές
συµµετοχές στο κεφάλαιο εταιρειών, έτσι ώστε οι εκδότες να
είναι σε θέση να τηρούν ενήµερο το κοινό.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 1999, µε
τίτλο «Εφαρµογή του πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές
αγορές: Πρόγραµµα δράσης», καθορίζει ορισµένες δράσεις
που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας του Μαρτίου 2000 ζήτησε να υλοποιηθεί ως το 2005 αυτό το πρόγραµµα δράσης. Στο εν
λόγω πρόγραµµα υπογραµµίζεται η ανάγκη κατάρτισης οδηγίας που θα αναβαθµίζει τις απαιτήσεις διαφάνειας. Η
ανάγκη αυτή επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Βαρκελώνης του Μαρτίου 2002.

(1) (ΕΕ C 80 της 30.3.2004, σ. 128.
(2) ΕΕ C 242 της 9.10.2003, σ. 6.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 2004.

(4) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

31.12.2004
(9)

(10)

EL
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Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002,
για την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (1), έχει
ήδη προετοιµάσει το έδαφος για τη διακοινοτική σύγκλιση,
— των προτύπων οικονοµικής πληροφόρησης για εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και οι οποίοι υποχρεούνται να
καταρτίζουν ενοποιηµένους λογαριασµούς. Έχει, εποµένως,
ήδη θεσπισθεί ειδικό καθεστώς για τους εκδότες κινητών
αξιών πέραν του γενικού συστήµατος που ισχύει για όλες
τις εταιρείες, κατά τα οριζόµενα στις οδηγίες εταιρικού
δικαίου. Η παρούσα οδηγία αναπτύσσει περαιτέρω αυτή την
προσέγγιση όσον αφορά την υποβολή ετήσιων και ενδιάµεσων οικονοµικών εκθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής
της ειλικρινούς και επακριβούς απεικόνισης των στοιχείων
του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων χρήσεως ενός εκδότη. Μία
δέσµη συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, που θα αποτελούν τµήµα της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, αποτελεί
επίσης επαρκή βάση για την ειλικρινή και επακριβή απεικόνιση του πρώτου εξαµήνου της οικονοµικής χρήσης ενός
εκδότη.
Μία ετήσια οικονοµική έκθεση θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες για όλο το διάστηµα κατά το οποίο οι κινητές αξίες
ενός εκδότη έχουν εισαχθεί σε ρυθµιζόµενη αγορά. Οι επενδυτές σε κινητές αξίες θα µπορούν να επωφελούνται από τη
µεγαλύτερη συγκρισιµότητα των ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων µόνον όταν µπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι πληροφορίες αυτές θα δηµοσιεύονται εντός συγκεκριµένου χρονικού
διαστήµατος µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους. Ως προς
τους χρεωστικούς τίτλους που έχουν ήδη γίνει δεκτοί προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2005 και που έχουν εκδοθεί από εκδότες που
έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα, το κράτος µέλος προέλευσης
δύναται, υπό ορισµένους όρους, να επιτρέπει στους εκδότες
να µην συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις σύµφωνα
µε τα πρότυπα που ορίζει η παρούσα oδηγία.

(11)

Η παρούσα οδηγία επιβάλει πληρέστερες εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις για τους εκδότες µετοχών που έχουν εισαχθεί
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά. Αυτό θα
πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογούν καλύτερα την κατάσταση του εκδότη έχοντας την
κατάλληλη ενηµέρωση.

(12)

Το κράτος µέλος προέλευσης µπορεί να προβλέπει την
απαλλαγή εκδοτών χρεωστικών τίτλων από την ανά εξάµηνο
υποβολή εκθέσεων στην περίπτωση:

ζόµενη αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και
απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελµατίες επενδυτές.
Εάν η εξαίρεση αυτή έχει χορηγηθεί από το κράτος
µέλος προέλευσης, τότε δεν µπορεί να επεκτείνεται σε
κανέναν άλλο χρεωστικό τίτλο ο οποίος τυχόν γίνεται
δεκτός µεταγενέστερα σε ρυθµιζόµενη αγορά.

(13)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο χαιρετίζουν
τη δέσµευση της Επιτροπής να εξετάσει συντόµως την ενίσχυση της διαφάνειας στις πολιτικές αµοιβών, τις συνολικώς
καταβαλλόµενες αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένων και των
απρόοπτων ή των µελλοντικών αποζηµιώσεων και των ωφελειών σε είδος που χορηγούνται σε κάθε µέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων στο πλαίσιο του
σχεδίου δράσης για τον «Εκσυγχρονισµό του ∆ικαίου των
Εταιρειών και τη Βελτίωση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» της 21ης Μαΐου 2003 και την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει σύσταση επί του θέµατος
αυτού στο εγγύς µέλλον.

(14)

Το κράτος µέλος προέλευσης θα πρέπει να ενθαρρύνει τους
εκδότες των οποίων οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και των οποίων οι
κύριες δραστηριότητες αφορούν τον κλάδο της εξορυκτικής
βιοµηχανίας, να αποκαλύπτουν στις ετήσιες οικονοµικές
τους εκθέσεις τις πληρωµές που καταβάλλουν σε κυβερνήσεις. Το κράτος µέλος προέλευσης θα πρέπει επίσης να
ενθαρρύνει την αύξηση της διαφάνειας των εν λόγω
πληρωµών σύµφωνα µε το πλαίσιο που έχει καθιερωθεί σε
διάφορα διεθνή οικονοµικά φόρα.

(15)

Η παρούσα οδηγία καθιστά επίσης υποχρεωτική την ανά
εξάµηνο υποβολή εκθέσεων για εκδότες µόνο χρεωστικών
τίτλων σε ρυθµιζόµενες αγορές. Θα πρέπει να προβλέπονται
εξαιρέσεις µόνο για αγορές χονδρικού εµπορίου, µε βάση
την ανά µονάδα ονοµαστική αξία η οποία ξεκινά από
50 000 ευρώ, όπως προβλέπεται και στην οδηγία
2003/71/ΕΚ. Στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων οι οποίοι
εκδίδονται σε άλλο νόµισµα, οι εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι
δυνατές µόνο εφόσον η ανά µονάδα ονοµαστική αξία σε
αυτό το νόµισµα είναι, κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης,
τουλάχιστον αντίστοιχη προς 50 000 ευρώ.

(16)

Η συχνότερη γνωστοποίηση ενδιάµεσων πληροφοριών είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την πιο έγκαιρη και πιο αξιόπιστη παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις επιδόσεις του
εκδότη µετοχών. Θα πρέπει, συνεπώς, να εισαχθεί η υποχρέωση δηµοσίευση µιας ενδιάµεσης κατάστασης διαχείρισης
κατά το πρώτο εξάµηνο και µιας δεύτερης ενδιάµεσης κατάστασης διαχείρισης κατά το δεύτερο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης. Οι εκδότες µετοχών, οι οποίοι εκδίδουν ήδη
τριµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις, δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται στη δηµοσίευση ενδιάµεσων καταστάσεων διαχείρισης.

(17)

Θα πρέπει να εφαρµόζονται ενδεδειγµένοι κανόνες ευθύνης
για τον εκδότη, τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά
όργανα, ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον εκδότη
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εθνικό, νοµοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο εκάστου κράτους µέλους. Τα κράτη µέλη θα
πρέπει να εξακολουθούν να καθορίζουν ελεύθερα την
έκταση της ευθύνης.

— πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν ως µικρού µεγέθους εκδότες χρεωστικών τίτλων, ή
— εκδοτών που υπήρχαν ήδη κατά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι οποίοι εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που καλύπτονται από
εγγύηση αµετάκλητη και χωρίς αιρέσεις του κράτους
µέλους προέλευσης ή µιας περιφερειακής ή τοπικής
αρχής του, ή
— κατά τη διάρκεια δεκαετούς µεταβατικής περιόδου, µόνο
ως προς ορισµένους χρεωστικούς τίτλους οι οποίοι
έχουν ήδη γίνει δεκτοί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµι(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
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(18)

Το κοινό θα πρέπει να ενηµερώνεται για τις µεταβολές που
γίνονται σε σηµαντικές συµµετοχές στο κεφάλαιο εκδοτών οι
µετοχές των οποίων αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενη αγορά ευρισκόµενη ή λειτουργούσα
εντός της Κοινότητας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτούν ή να διαθέτουν
µετοχές έχοντας πλήρη γνώση των µεταβολών που επέρχονται στη διάρθρωση των δικαιωµάτων ψήφου· επίσης, θα
πρέπει να καθιστούν αποτελεσµατικότερο τον έλεγχο των
εκδοτών µετοχών και να βελτιώνουν τη συνολική διαφάνεια
της αγοράς όσον αφορά σηµαντικές κινήσεις κεφαλαίων. Σε
ορισµένες περιστάσεις, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες
σχετικά µε τις µετοχές ή τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως
ορίζονται στο άρθρο 13, που έχουν κατατεθεί ως ασφάλεια.

(19)

Τα άρθρα 9 και 10, στοιχείο γ), δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται στις µετοχές που χορηγούνται σε ή από τα µέλη του
ΕΣΚΤ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ως αρχών
νοµισµατικής πολιτικής, εφόσον τα δικαιώµατα ψήφου που
συνδέονται µε τις µετοχές αυτές δεν ασκούνται· η αναφορά
στο άρθρο 11 σε «βραχεία διάρκεια» θα πρέπει να εκλαµβάνεται ότι αφορά τις πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις,
οι οποίες διενεργούνται σύµφωνα µε τη συνθήκη και τις
νοµικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),
ιδίως µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ για τα µέσα
και τις διαδικασίες της νοµισµατικής πολιτικής και το
σύστηµα TARGET, καθώς και τις πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις που αποσκοπούν στην εκτέλεση ισοδύναµων
λειτουργιών, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις.

(20)

Προκειµένου να αποφεύγονται περιττές επιβαρύνσεις για
ορισµένους φορείς της αγοράς και να προσδιορίζεται ποιος
πράγµατι ασκεί επιρροή σε έναν εκδότη, δεν απαιτείται η
κοινοποίηση της κατοχής σηµαντικού αριθµού χαρτοφυλακίων µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 13 που οδηγούν σε δικαίωµα
απόκτησης µετοχών από ειδικούς διαπραγµατευτές ή θεµατοφύλακες, ή κοινοποίηση της κατοχής µετοχών ή χρηµατοπιστωτικών µέσων αυτού του είδους που αποκτήθηκαν αποκλειστικά για τον σκοπό της εκκαθάρισης και του διακανονισµού συναλλαγών, εντός των ορίων και των εγγυήσεων που
θα εφαρµόζονται σε ολόκληρη την Κοινότητα. Θα πρέπει να
επιτρέπεται στο κράτος µέλος προέλευσης να παρέχει περιορισµένες εξαιρέσεις όσον αφορά την κατοχή µετοχών σε χαρτοφυλάκια συναλλαγών πιστωτικών ιδρυµάτων και εταιρειών
επενδύσεων.

(21)

Προκειµένου να διευκρινίζεται ποιος είναι πράγµατι σηµαντικός κάτοχος µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων
του ίδιου εκδότη σε ολόκληρη την Κοινότητα, δεν θα πρέπει
να απαιτείται από τις µητρικές επιχειρήσεις να αθροίζουν
στις δικές τους συµµετοχές και εκείνες τις οποίες διαχειρίζονται Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
(ΟΣΕΚΑ) ή οι εταιρείες επενδύσεων, εφόσον οι εν λόγω
ΟΣΕΚΑ ή οι εταιρείες επενδύσεων ασκούν δικαιώµατα
ψήφου ανεξάρτητα από τη µητρική επιχείρηση και πληρούν
ορισµένες περαιτέρω προϋποθέσεις.

(22)

Η διαρκής ενηµέρωση των κατόχων κινητών αξιών που έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά θα
πρέπει να εξακολουθεί να στηρίζεται στην αρχή της ίσης
µεταχείρισης. Αυτή η ίση µεταχείριση αφορά µόνον µετόχους που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία και, συνεπώς, δεν
θίγει το θέµα του αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου που
µπορεί να συνδέονται µε συγκεκριµένη µετοχή. Στο ίδιο
πνεύµα, θα πρέπει να εξακολουθεί να επιφυλάσσεται ίση
µεταχείριση στους κατόχους χρεωστικών τίτλων ίσης προτεραιότητας, ακόµη και στην περίπτωση κρατικών χρεωστικών

31.12.2004

τίτλων. Η ενηµέρωση των κατόχων µετοχών ή/και χρεωστικών τίτλων στις γενικές συνελεύσεις, θα πρέπει να διευκολυνθεί. Ειδικότερα, οι κάτοχοι µετοχών ή/και χρεωστικών
τίτλων που ευρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργότερα και να τους δοθεί η δυνατότητα να
ορίζουν πληρεξουσίους, οι οποίοι θα ενεργούν για λογαριασµό τους. Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να αποφασίζεται σε γενική συνέλευση των κατόχων µετοχών ή/και χρεωστικών τίτλων κατά πόσο θα χρησιµοποιούνται οι σύγχρονες
τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνίας. Σε αυτή
την περίπτωση, οι εκδότες θα πρέπει να θεσπίσουν µηχανισµούς αποτελεσµατικής ενηµέρωσης των κατόχων των
µετοχών ή/και των χρεωστικών τίτλων τους, στο βαθµό που
τους είναι δυνατό να τους αναγνωρίσουν.
(23)

Η άρση των εµποδίων και η αποτελεσµατική εφαρµογή των
νέων κοινοτικών προϋποθέσεων πληροφόρησης απαιτούν
επίσης τον κατάλληλο έλεγχο εκ µέρους της αρµόδιας αρχής
του κράτους µέλους προέλευσης. Η παρούσα οδηγία θα
πρέπει τουλάχιστον να παρέχει ελάχιστη εγγύηση για την
έγκαιρη διάθεση αυτών των πληροφοριών. Για αυτόν τον
λόγο, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον σύστηµα
αρχειοθέτησης και αποθήκευσης των πληροφοριών σε κάθε
κράτος µέλος.

(24)

Η επιβολή στον εκδότη της υποχρέωσης να µεταφράζει το
σύνολο της διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης στις
οικείες γλώσσες όλων των κρατών µελών στα οποία οι
κινητές αξίες του έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση, δεν
προωθεί την ενοποίηση των αγορών κινητών αξιών, αλλά
αποτρέπει τη διασυνοριακή εισαγωγή κινητών αξιών προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές. Συνεπώς, ο
εκδότης θα πρέπει, σε ορισµένες περιπτώσεις, να έχει το
δικαίωµα να παρέχει πληροφορίες σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα. ∆εδοµένου
ότι απαιτούνται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προσέλκυση
επενδυτών από άλλα κράτη µέλη και τρίτες χώρες, τα κράτη
µέλη δεν θα πρέπει πλέον να εµποδίζουν τους µετόχους, τα
πρόσωπα που ασκούν δικαιώµατα ψήφου, ή τους κατόχους
χρηµατοπιστωτικών µέσων να διενεργούν τις αναγκαίες κοινοποιήσεις προς τον εκδότη σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη
στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα.

(25)

Η πρόσβαση των επενδυτών στις πληροφορίες σχετικά µε
εκδότες κινητών αξιών θα πρέπει να οργανωθεί περισσότερο
σε κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου να προαχθεί ενεργά η
ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Οι επενδυτές
που δεν βρίσκονται στο κράτος µέλος προέλευσης του
εκδότη θα πρέπει να τυγχάνουν ισότιµης µεταχείρισης µε
τους επενδυτές που βρίσκονται στο κράτος µέλος προέλευσης του εκδότη, όταν αναζητούν πρόσβαση σε αυτή την
πληροφόρηση. Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται εφόσον το
κράτος µέλος προέλευσης διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς
τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για τη διάχυση πληροφοριών που ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα, µε ταχύτητα
και χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων και αναλόγως του είδους
των ρυθµιζόµενων πληροφοριών. Επίσης, οι πληροφορίες
που έχουν διαχυθεί, θα πρέπει να διατίθενται στο κράτος
µέλος προέλευσης µέσω κεντρικού συστήµατος που θα
επιτρέψει τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου προσβάσιµου σε προσιτή τιµή για τους ιδιώτες επενδυτές, το οποίο
παράλληλα δεν θα δηµιουργεί περιττές αλληλεπικαλύψεις
όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής από τους εκδότες. Οι
εκδότες, όταν επιλέγουν τα µέσα ή τους φορείς για τη
διάχυση πληροφοριών δυνάµει της παρούσας οδηγίας, θα
πρέπει να επωφελούνται από τον ελεύθερο ανταγωνισµό.
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Προκειµένου να απλοποιηθεί περαιτέρω η πρόσβαση των
επενδυτών στις πληροφορίες σχετικά µε τις εταιρείες µεταξύ
των κρατών µελών, θα πρέπει να επαφίεται στη διακριτική
ευχέρεια των εθνικών εποπτικών αρχών να διατυπώνουν
κατευθυντήριες γραµµές για τη σύσταση ηλεκτρονικών δικτύων, σε στενή συνεργασία µε τα άλλα ενδιαφερόµενα
µέρη, και ιδίως µε τους εκδότες κινητών αξιών, τους επενδυτές, τους φορείς της αγοράς, τους διαχειριστές των ρυθµιζόµενων αγορών και τους φορείς παροχής χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών.
Για να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία των επενδυτών και η εύρυθµη λειτουργία των ρυθµιζόµενων αγορών,
οι κανόνες σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιεύονται από τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά,
θα πρέπει επίσης να ισχύουν και για τους εκδότες οι οποίοι
δεν έχουν καταστατική έδρα σε κράτος µέλος και οι οποίοι
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 48 της
συνθήκης. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τίθενται
στη διάθεση του κοινού στην Κοινότητα οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε εκδότες της Κοινότητας ή
τρίτων χωρών, η κοινολόγηση των οποίων απαιτείται σε
τρίτη χώρα αλλά όχι σε κράτος µέλος.
Σε κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να ορίζεται µία και µόνο
αρµόδια αρχή που να αναλαµβάνει την τελική ευθύνη για
την εποπτεία της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, καθώς και για τη
διεθνή συνεργασία. Η αρχή αυτή θα πρέπει να έχει διοικητικό χαρακτήρα και να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της από
τους οικονοµικούς φορείς έτσι ώστε να αποφεύγονται οι
συγκρούσεις συµφερόντων. Τα κράτη µέλη µπορούν,
ωστόσο, να ορίζουν και άλλη αρµόδια αρχή, η οποία θα
εξετάζει κατά πόσον οι πληροφορίες που αναφέρονται στην
παρούσα οδηγία συντάσσονται σύµφωνα µε το σχετικό πλαίσιο υποβολής εκθέσεων και θα λαµβάνει ενδεδειγµένα µέτρα
σε περίπτωση ανακάλυψης παραβάσεων· η αρχή αυτή δεν
χρειάζεται να έχει διοικητικό χαρακτήρα.

(31)

Με το ψήφισµα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Στοκχόλµης τον Μαρτίου 2001, εγκρίθηκε η τελική
έκθεση της Επιτροπής Σοφών και η προτεινόµενη προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων, προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια της ρυθµιστικής διαδικασίας
της κοινοτικής νοµοθεσίας περί κινητών αξιών.

(32)

Σύµφωνα µε το εν λόγω ψήφισµα, τα εκτελεστικά µέτρα θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνότερα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα προσαρµογής των τεχνικών διατάξεων στις εξελίξεις της αγοράς και στις εξελίξεις σε
ζητήµατα εποπτείας, ενώ θα πρέπει να καθορίζονται προθεσµίες για όλα τα στάδια των εκτελεστικών κανόνων.

(33)

Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 2002 για την εφαρµογή της νοµοθεσίας στον
τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, ενέκρινε επίσης
την έκθεση της Επιτροπής Σοφών, µε βάση την επίσηµη
δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ίδια αυτή ηµεροµηνία και µε
βάση την επιστολή που απηύθυνε στις 2 Οκτωβρίου 2001
ο αρµόδιος για θέµατα εσωτερικής αγοράς Επίτροπος στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονοµικών και Νοµισµατικών
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου σχετικά µε τη διασφάλιση του
ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

(34)

Θα πρέπει να παρασχεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περίοδος τριών µηνών από την πρώτη διαβίβαση του σχεδίου
εκτελεστικών µέτρων για να εξετάσει το σχέδιο αυτό και να
διατυπώσει τη γνώµη του. Ωστόσο, σε επείγουσες και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η περίοδος αυτή µπορεί να
είναι βραχύτερη. Εάν, εντός αυτής της περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδώσει ψήφισµα, η Επιτροπή θα πρέπει
να επανεξετάσει το σχέδιο µέτρων.

(35)

Για να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στις αγορές κινητών
αξιών, µπορεί να χρειασθούν εκτελεστικά µέτρα για τους
κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει, εποµένως, να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει
εκτελεστικά µέτρα, εφόσον αυτά δεν τροποποιούν τα
ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας και υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τις αρχές που
εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, αφού ζητήσει τη γνώµη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών.

(36)

Κατά την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών της στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί
τις ακόλουθες αρχές:

Η ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων απαιτεί την
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων εθνικών
αρχών, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού ενός συνόλου κανόνων για την ανταλλαγή πληροφοριών και για
προληπτικά µέτρα. Η οργάνωση των κανονιστικών και εποπτικών αρµοδιοτήτων σε κάθε κράτος µέλος δεν θα πρέπει
να παρεµποδίζει την αποτελεσµατική συνεργασία των αρµοδίων εθνικών αρχών.
Κατά τη σύνοδο του της 17ης Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο
προέβη στη σύσταση της Επιτροπής Σοφών για τη ρύθµιση
της ευρωπαϊκής αγοράς κινητών αξιών. Στην τελική της
έκθεση, η εν λόγω επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση νέων
νοµοθετικών µηχανισµών οι οποίοι θα βασίζονται σε προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων, και συγκεκριµένα: βασικές αρχές,
τεχνικά εκτελεστικά µέτρα, συνεργασία µεταξύ των εθνικών
ρυθµιστικών αρχών για τις κινητές αξίες, και επιβολή της
εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. Η παρούσα οδηγία θα
πρέπει να περιορισθεί σε γενικές αρχές «πλαίσια», ενώ τα
εκτελεστικά µέτρα που θα θεσπισθούν από την Επιτροπή µε
τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών που
έχει συσταθεί µε την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής (1), θα πρέπει να ορίζουν τις τεχνικές λεπτοµέρειες.

(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45· απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε
την απόφαση 2004/8/ΕΚ (ΕΕ L 3 της 7.1.2004, σ. 33).

L 390/41

— ανάγκη να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη στις χρηµατοπιστωτικές αγορές µεταξύ των επενδυτών, µε την
προώθηση υψηλών κανόνων διαφάνειας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,
— ανάγκη να παρέχεται στους επενδυτές ευρύ φάσµα εναλλακτικών επενδύσεων και ένα προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες συνθήκες τους επίπεδο κοινολόγησης και προστασίας,
— ανάγκη να διασφαλίζεται η συνεπής επιβολή των κανόνων από ανεξάρτητες ρυθµιστικές αρχές, ιδίως όσον
αφορά την καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος,

L 390/42
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που πρέπει να δηµοσιεύονται (1). Για να συγκεντρωθούν οι
προϋποθέσεις περί διαφάνειας σε µια ενιαία πράξη, είναι
αναγκαίο να τροποποιηθεί αυτή αναλόγως. Ωστόσο, µια
τέτοια τροποποίηση δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη δυνατότητα των κρατών µελών να επιβάλλουν πρόσθετες προϋποθέσεις δυνάµει των άρθρων 42 έως 63 της οδηγίας
2001/34/ΕΚ, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

— ανάγκη για υψηλά επίπεδα διαφάνειας και διαβούλευσης
µε όλους τους παράγοντες της αγοράς, καθώς επίσης µε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,
— ανάγκη ενθάρρυνσης της καινοτοµίας στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, προκειµένου αυτές να είναι δυναµικές
και αποτελεσµατικές,
— ανάγκη να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της αγοράς µε
προσεκτική και διορθωτική παρακολούθηση της χρηµατοπιστωτικής καινοτοµίας,
— σπουδαιότητα της µείωσης του κόστους του κεφαλαίου
και της αύξησης της πρόσβασης σε αυτό,
— εξισορρόπηση του κόστους και του οφέλους των
φορέων της αγοράς σε µακροπρόθεσµη βάση, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των
µικροεπενδυτών, προκειµένου για οιοδήποτε εκτελεστικό
µέτρο,

(39)

Η παρούσα οδηγία ευθυγραµµίζεται µε την 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).

(40)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζει ιδίως ο Χάρτης Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(41)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η
εξασφάλιση της εµπιστοσύνης του επενδυτή µε την επίτευξη
ισοδύναµου βαθµού διαφάνειας σε ολόκληρη την Κοινότητα
και, µέσω αυτής, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, δεν
µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη βάσει
της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας και µπορούν, κατά
συνέπεια, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα δύναται να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 5 της
συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η
οποία επίσης καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
αυτών των στόχων.

(42)

Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν 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 (3),

— ανάγκη να προωθείται η διεθνής ανταγωνιστικότητα των
χρηµατοπιστωτικών αγορών της Κοινότητας χωρίς να
παραβλάπτεται η άκρως αναγκαία διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας,
— ανάγκη να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισµού για
όλους τους φορείς της αγοράς, µε τη θέσπιση κανόνων
σε κοινοτικό επίπεδο, οσάκις τούτο ενδείκνυται,
— ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι διαφορές µεταξύ των
εθνικών αγορών, όταν δεν βλάπτουν υπέρµετρα τη
συνοχή της ενιαίας αγοράς,
— ανάγκη να διασφαλίζεται η συνοχή µε την υπόλοιπη κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα αυτό, δεδοµένου ότι οι
ανισορροπίες στην πληροφόρηση και η έλλειψη διαφάνειας µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των
αγορών και, πρωτίστως, να ζηµιώσουν τους καταναλωτές
και τους µικροεπενδυτές.

31.12.2004

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

(37)

(38)

Για να διασφαλισθεί η τήρηση των προϋποθέσεων που
προβλέπονται βάσει της παρούσας οδηγίας ή των εκτελεστικών µέτρων για την εφαρµογή της, θα πρέπει να εντοπίζονται αµέσως οι παραβάσεις των προϋποθέσεων αυτών και,
εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις. Για τον σκοπό
αυτό, τα µέτρα και οι κυρώσεις θα πρέπει να έχουν αρκούντως αποτρεπτικό και αναλογικό χαρακτήρα και να εκτελούνται µε συνέπεια. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρµόδιες εθνικές
αρχές υπόκεινται σε δικαίωµα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου.
Η παρούσα οδηγία στοχεύει να αναβαθµίσει τις ισχύουσες
προϋποθέσεις διαφάνειας για τους εκδότες κινητών αξιών
και τους επενδυτές που αποκτούν ή διαθέτουν σηµαντικές
συµµετοχές σε εκδότες οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά. Η
παρούσα οδηγία αντικαθιστά ορισµένες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 2001/34/EΚ 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

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις προϋποθέσεις για την κοινολόγηση περιοδικών και διαρκών πληροφοριών που αφορούν εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά ευρισκόµενη ή λειτουργούσα
σε κράτος µέλος.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα µερίδια που εκδίδουν οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισµών
κλειστού τύπου, ούτε στα µερίδια που αποκτώνται ή διατίθενται σε
αυτούς τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων.
(1) ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία
µε την οδηγία 2003/71/ΕΚ.
(2) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν την µη εφαρµογή
των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 3 και
στο άρθρο 18, παράγραφοι 2 έως 4 για κινητές αξίες που έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, τις οποίες
έχουν εκδώσει τα ίδια ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους.
4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν την µη εφαρµογή
του άρθρου 17 στις εθνικές κεντρικές τους τράπεζες όταν ενεργούν
ως εκδότες µετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά, εφόσον η εισαγωγή αυτή είχε πραγµατοποιηθεί
πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2005.

Άρθρο 2
Ορισµοί
1.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «κινητές αξίες»: οι µεταβιβάσιµες κινητές αξίες, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σηµείο 18, της οδηγίας
2004/39/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (1), πλην των µέσων χρηµαταγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σηµείο 19, της εν λόγω
οδηγίας, διάρκειας µικρότερης των 12 µηνών, για τις οποίες
είναι δυνατόν να ισχύουν εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις·
β) «χρεωστικοί τίτλοι»: οµολογίες ή άλλες µορφές µεταβιβάσιµων
τιτλοποιηµένων χρεών, πλην των κινητών αξιών οι οποίες ισοδυναµούν µε µετοχές εταιρειών ή οι οποίες, εάν µετατραπούν
ή εάν ασκηθούν τα δικαιώµατα που αυτές οι κινητές αξίες
ενσωµατώνουν, δηµιουργούν το δικαίωµα απόκτησης µετοχών
ή κινητών αξιών ισοδύναµων µε µετοχές·
γ) «ρυθµιζόµενη αγορά»: η αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4,
παράγραφος 1, σηµείο 14, της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·
δ) «εκδότης»: νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένου του κράτους, του οποίου οι κινητές
αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά· σε περίπτωση πιστοποιητικού κατάθεσης κινητών αξιών,
εκδότης θεωρείται ο εκδώσας τις αντιπροσωπευόµενες στο
πιστοποιητικό αυτό κινητές αξίες·
ε) «µέτοχος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, το οποίο κατέχει, άµεσα ή έµµεσα:
i) µετοχές του εκδότη, στο όνοµά του και για λογαριασµό
του,
ii) µετοχές του εκδότη στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό
άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου,
iii) πιστοποιητικά κατάθεσης, εφόσον ο κοµιστής των πιστοποιητικών κατάθεσης θεωρείται ως ο κάτοχος των µετοχών
που εκπροσωπούνται από το πιστοποιητικό κατάθεσης·
στ) «ελεγχόµενη επιχείρηση»: κάθε επιχείρηση
i) στην οποία φυσικό ή νοµικό πρόσωπο διαθέτει την
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου, ή
ii) στην οποία ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει το
δικαίωµα διορισµού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των
µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργά(1) ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
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νου και είναι συγχρόνως µέτοχος ή εταίρος της εν λόγω
επιχείρησης, ή
iii) στην οποία ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο είναι µέτοχος ή
εταίρος και µόνος του ελέγχει την πλειοψηφία των
δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή εταίρων αντίστοιχα,
δυνάµει συµφωνίας που έχει συναφθεί µε άλλους µετόχους
ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, ή
iv) στην οποία ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει την εξουσία
να ασκεί, ή πράγµατι ασκεί, κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο·
ζ) «οργανισµός συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισµών
κλειστού τύπου»: τα αµοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες
επενδύσεων:
i) των οποίων αντικείµενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό, και των οποίων
η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της διασποράς του κινδύνου, και
ii) τα µερίδια των οποίων, κατ' αίτηση του κατόχου αυτών
των µεριδίων, επαναγοράζονται ή εξαργυρώνονται, αµέσως
ή εµµέσως, δυνάµει των περιουσιακών στοιχείων των οργανισµών αυτών·
η) «µερίδια οργανισµού συλλογικών επενδύσεων»: οι κινητές αξίες
που εκδίδει ο οργανισµός συλλογικών επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού αυτού·
θ) «κράτος µέλος προέλευσης»:
i) Για εκδότες χρεωστικών τίτλων των οποίων η ονοµαστική
αξία είναι µικρότερη των 1 000 ευρώ ή για εκδότες
µετοχών:
— όταν ο εκδότης έχει συσταθεί στην Κοινότητα, το
κράτος µέλος στο οποίο έχει την καταστατική του
έδρα,
— όταν ο εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, το κράτος
µέλος στην αρµόδια αρχή του οποίου ο εν λόγω
εκδότης υποχρεούται να υποβάλλει τα ετήσια πληροφοριακά στοιχεία δυνάµει του άρθρου 10 της οδηγίας
2003/71/EΚ.
Ο ορισµός του «κράτους µέλους προέλευσης» εφαρµόζεται
σε χρεωστικούς τίτλους σε άλλο, εκτός ευρώ, νόµισµα, υπό
την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη ανά µονάδα ονοµαστική
αξία την ηµεροµηνία της έκδοσης είναι µικρότερη των
1 000 ευρώ, εκτός εάν είναι σχεδόν ισοδύναµη µε
1 000 ευρώ.
ii) Για κάθε εκδότη που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του σηµείου (i), το κράτος µέλος που έχει επιλέξει ο
εκδότης µεταξύ των κρατών µελών, στο έδαφος του οποίου
ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα και εκείνα τα
κράτη µέλη που έχουν εισαγάγει τις κινητές του αξίες προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά στο έδαφός τους.
Ο εκδότης µπορεί να επιλέγει ένα µόνο κράτος µέλος ως
κράτος µέλος προέλευσής του. Η επιλογή αυτή ισχύει για
τρία τουλάχιστον έτη, εκτός εάν οι κινητές του αξίες δεν
εισάγονται πλέον προς διαπραγµάτευση σε καµία ρυθµιζόµενη αγορά της Κοινότητας·
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ι) «κράτος µέλος υποδοχής»: το κράτος µέλος στο οποίο οι
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, εφόσον αυτό είναι διαφορετικό από το κράτος
µέλος προέλευσης·
ια) «ρυθµιζόµενες πληροφορίες»: όλες οι πληροφορίες τις οποίες
ο εκδότης, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει ζητήσει την
εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, υποχρεούται να αποκαλύπτει δυνάµει της παρούσας οδηγίας, δυνάµει του άρθρου
6 της οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις
προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) (1), ή
δυνάµει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων
ενός κράτους µέλους που έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 3, παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας·
ιβ) «ηλεκτρονικά µέσα»: ηλεκτρονικός εξοπλισµός για την επεξεργασία (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης),
αποθήκευση και µετάδοση δεδοµένων µε καλωδιακή, ραδιοκυµατική, οπτική τεχνολογία ή µε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτροµαγνητικό µέσο·
ιγ) «εταιρεία διαχείρισης»: εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου
1α, παράγραφος 2 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ) (2)·
ιδ) «ειδικός διαπραγµατευτής»: πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε
διαρκή βάση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και αναλαµβάνει
να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασµό αγοράζοντας και
πουλώντας χρηµατοπιστωτικά µέσα έναντι δικών του κεφαλαίων σε τιµές καθοριζόµενες από τον ίδιο·
ιε) «πιστωτικό ίδρυµα»: επιχείρηση όπως ορίζεται από το άρθρο 1,
παράγραφος 1, στοιχείο α) της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων (3)·
ιστ) «κινητές αξίες εκδιδόµενες συνεχώς ή κατ' επανάληψη»: χρεωστικοί τίτλοι του ίδιου εκδότη διαρκούς ροής ή τουλάχιστον
δύο ξεχωριστές εκδόσεις κινητών αξιών παρόµοιου είδους ή/
και κατηγορίας.
2.
Για τους σκοπούς του ορισµού της «ελεγχόµενης επιχείρησης»
στην παράγραφο 1, στοιχείο στ), σηµείο (ii), στα δικαιώµατα
ψήφου, διορισµού και ανάκλησης που διαθέτει ο κάτοχος, περιλαµβάνονται τα δικαιώµατα κάθε άλλης επιχείρησης που ελέγχεται
από τον µέτοχο, καθώς και τα δικαιώµατα κάθε άλλου φυσικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας που ενεργεί στο όνοµά του αλλά
για λογαριασµό του µετόχου ή κάθε άλλης επιχείρησης που ελέγχεται από τον µέτοχο.
3.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή
της παραγράφου 1, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 27, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα για τους ορισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
(1) ΕΕ L 96 της 12.4.2003, σ. 16.
(2) ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία
µε την οδηγία 2004/39/ΕΚ.
(3) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/69/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 125 της
28.4.2004, σ. 44).
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Ιδιαίτερα, η Επιτροπή:
α) καθορίζει, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχείο θ),
σηµείο (ii), τις διαδικαστικές ρυθµίσεις µε τις οποίες ένας
εκδότης µπορεί να πραγµατοποιεί την επιλογή του κράτους
µέλους προέλευσης·
β) προσαρµόζει, οσάκις ενδείκνυται για τους σκοπούς της επιλογής
του κράτους µέλους προέλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο θ), σηµείο (ii), την τριετή περίοδο παρουσίας
του εκδότη στη ρυθµιζόµενη αγορά, υπό το πρίσµα οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης που επιβάλλει το κοινοτικό δίκαιο όσον
αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά·
γ) καθορίζει, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχείο ιβ),
ενδεικτικό κατάλογο των µέσων που δεν πρέπει να θεωρούνται
ηλεκτρονικά µέσα, λαµβάνοντας, εποµένως, υπόψη το παράρτηµα V της οδηγίας 98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και κανονισµών (4).
Άρθρο 3
Ενοποίηση των αγορών κινητών αξιών
1. Το κράτος µέλος προέλευσης δύναται να επιβάλει σε εκδότη
προϋποθέσεις αυστηρότερες από εκείνες που καθορίζονται στην
παρούσα οδηγία.
Το κράτος µέλος προέλευσης δύναται επίσης να επιβάλει σε κάτοχο
µετοχών, ή σε φυσικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που αναφέρεται
στα άρθρα 10 ή 13, προϋποθέσεις αυστηρότερες από εκείνες που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
2.

Το κράτος µέλος υποδοχής δεν δύναται:

α) όσον αφορά την εισαγωγή κινητών αξιών σε ρυθµιζόµενη αγορά
στο έδαφός του, να επιβάλει προϋποθέσεις κοινολόγησης αυστηρότερες από εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή
στο άρθρο 6 της οδηγίας 2003/6/EΚ·
β) όσον αφορά την κοινοποίηση των πληροφοριών, να επιβάλει σε
κατόχους µετοχών, ή σε φυσικό πρόσωπα ή νοµική οντότητα, τα
οποία αναφέρονται στα άρθρα 10 ή 13, προϋποθέσεις αυστηρότερες από εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
KΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Άρθρο 4
Ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις
1. Ο εκδότης δηµοσιοποιεί την ετήσια οικονοµική του έκθεση
το αργότερο τέσσερις µήνες µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους
και διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή διατίθεται στο κοινό τουλάχιστον
για πέντε έτη.
(4) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη Προσχώρησης του 2003.

31.12.2004
2.
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Η ετήσια οικονοµική έκθεση περιλαµβάνει:

α) τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις·
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κοινό. Εφόσον συντρέχει λόγος, η Επιτροπή µπορεί επίσης να προσαρµόζει την πενταετή περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

β) την έκθεση διαχείρισης, και
γ) δηλώσεις των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον εκδότη,
των οποίων το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα δηλώνονται
σαφώς, ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι οικονοµικές καταστάσεις που
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε την ισχύουσα δέσµη λογιστικών
προτύπων απεικονίζουν ειλικρινώς και επακριβώς τα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα
αποτελέσµατα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως
σύνολο, και ότι η έκθεση διαχείρισης απεικονίζει ορθά την
εξέλιξη και τις επιδόσεις της επιχείρησης και τη θέση του εκδότη
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, µαζί µε την περιγραφή των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.
3.
Εφόσον απαιτείται από τον εκδότη να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς σύµφωνα µε την έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (1), οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
περιλαµβάνουν τους εν λόγω ενοποιηµένους λογαριασµούς που
έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) αριθ.
1606/2002, καθώς και τους ετήσιους λογαριασµούς της µητρικής
εταιρείας που έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο του
κράτους µέλους στο οποίο η µητρική εταιρεία έχει συσταθεί.
Εφόσον δεν απαιτείται από τον εκδότη να καταρτίζει ενοποιηµένους
λογαριασµούς, οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς που έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο η εταιρεία έχει
συσταθεί.
4.
Οι οικονοµικές καταστάσεις ελέγχονται σύµφωνα µε τα άρθρα
51 και 51α της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 25ης Ιουλίου 1978, περί ετήσιων λογαριασµών εταιρειών
ορισµένων µορφών (2) και, εφόσον απαιτείται από τον εκδότη να
καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς, σύµφωνα µε το άρθρο 37
της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.
Η έκθεση ελέγχου, υπογεγραµµένη από τον ή τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων, δηµοσιοποιείται πλήρως,
µαζί µε την ετήσια οικονοµική έκθεση.
5.
Η έκθεση διαχείρισης καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 46
της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και, εφόσον απαιτείται από τον εκδότη
να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς, σύµφωνα µε το άρθρο
36 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.
6.
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα προκειµένου να λαµβάνονται
υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να
διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 1. Ειδικότερα, η Επιτροπή καθορίζει τις τεχνικές προϋποθέσεις υπό τις
οποίες η δηµοσιευµένη ετήσια οικονοµική έκθεση, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης ελέγχου, πρέπει να παραµένει διαθέσιµη στο
(1) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).
(2) ΕΕ L 222, 14.8.1978, σ. 11· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία
µε την οδηγία 2003/51/ΕΚ.

Άρθρο 5
Εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις
1. Ο εκδότης µετοχών ή χρεωστικών τίτλων δηµοσιοποιεί την
εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά το πρώτο εξάµηνο της
οικονοµικής χρήσεως το συντοµότερο δυνατό µετά τη λήξη της
αντίστοιχης περιόδου, και, το αργότερο, δύο µήνες µετά τη λήξη
της περιόδου αυτής. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση παραµένει διαθέσιµη στο κοινό επί πέντε τουλάχιστον έτη.
2.

Η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση περιλαµβάνει:

α) τις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις·
β) ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης, και
γ) δηλώσεις των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τον εκδότη,
των οποίων το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα δηλώνονται
σαφώς, ότι, εξ όσων γνωρίζουν, οι συνοπτικές οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε την ισχύουσα
δέσµη λογιστικών προτύπων απεικονίζουν ειλικρινώς και επακριβώς τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την
καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως του εκδότη ή των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, κατά τα απαιτούµενα από την παράγραφο
3, και ότι η ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει πραγµατική εικόνα των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει της
παραγράφου 4.
3. Εφόσον απαιτείται από τον εκδότη η κατάρτιση ενοποιηµένων
λογαριασµών, οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται
σύµφωνα µε το διεθνές λογιστικό πρότυπο που εφαρµόζεται για
την ενδιάµεση οικονοµική έκθεση, όπως αυτό υιοθετήθηκε µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002.
Εφόσον δεν απαιτείται από τον εκδότη η κατάρτιση ενοποιηµένων
λογαριασµών, οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τον συνοπτικό ισολογισµό, τον συνοπτικό λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως και σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Κατά την κατάρτιση του συνοπτικού ισολογισµού
και του συνοπτικού λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, ο
εκδότης ακολουθεί για την καταχώρηση και την αποτίµηση τις
αρχές που ακολουθεί και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων.
4. Η ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει τουλάχιστον
απλή αναφορά στα σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά το
πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης και τον αντίκτυπό τους
στις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και την περιγραφή
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο
της οικονοµικής χρήσης. Για τους εκδότες µετοχών, η ενδιάµεση
έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει επίσης τις σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ µερών.

L 390/46

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

5.
Εάν η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση έχει υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο, η έκθεση ελέγχου αντιγράφεται εξ ολοκλήρου. Αυτό
ισχύει και στην περίπτωση έκθεσης ελεγκτών. Εάν η εξαµηνιαία
οικονοµική έκθεση δεν έχει υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο ή ελλείψει έκθεσης ελεγκτών, ο εκδότης περιλαµβάνει σχετική δήλωση
στην έκθεσή του.
6.
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα προκειµένου να λαµβάνονται
υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να
διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5
του παρόντος άρθρου.

31.12.2004

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2010 σχετικά µε τη
διαφάνεια των τριµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων και των καταστάσεων της διοίκησης των εκδοτών, προκειµένου να εξετάσει κατά
πόσον οι παρεχόµενες πληροφορίες επιτυγχάνουν τον στόχο η
ενηµέρωση των επενδυτών να είναι τέτοια που να τους επιτρέπει να
αξιολογούν την οικονοµική κατάσταση του εκδότη. Η έκθεση
πρέπει να περιλαµβάνει αναλύσεις κόστους/ωφέλειας για τους
τοµείς εκείνους που η Επιτροπή εξετάζει, προτείνοντας τροποποιήσεις στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 7

Ειδικότερα, η Επιτροπή:
α) καθορίζει τις τεχνικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες η δηµοσιευµένη εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση, συµπεριλαµβανοµένης
της έκθεσης των ελεγκτών, παραµένει διαθέσιµη στο κοινό·
β) διευκρινίζει τη φύση της έκθεσης των ελεγκτών·
γ) προσδιορίζει το ελάχιστο περιεχόµενο του συνοπτικού ισολογισµού και των λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και
των επεξηγηµατικών σηµειώσεων σχετικά µε αυτούς τους λογαριασµούς, εάν δεν έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά υιοθετήθηκαν σύµφωνα µε τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002.

Αρµοδιότητα και αστική ευθύνη
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, για την κατάρτιση και τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών δυνάµει των άρθρων 4, 5, 6 και 16,
ευθύνεται τουλάχιστον ο εκδότης ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή
εποπτικά του όργανα· τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές τους διατάξεις περί
ευθύνης εφαρµόζονται στους εκδότες, στα αναφερόµενα στο παρόν
άρθρο όργανα ή στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τους εκδότες.

Άρθρο 8
Εφόσον συντρέχει λόγος, η Επιτροπή µπορεί επίσης να προσαρµόζει
την πενταετή περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Εξαιρέσεις

Άρθρο 6

1. Τα άρθρα 4, 5 και 6 δεν εφαρµόζονται στους ακόλουθους
εκδότες:

Ενδιάµεσες καταστάσεις διαχείρισης
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, ο
εκδότης του οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά δηµοσιοποιεί κατάσταση της
διοίκησής του κατά το πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης και
άλλη µία κατάσταση της διοίκησής του κατά το δεύτερο εξάµηνο
της οικονοµικής χρήσης. Η κατάσταση αυτή καταρτίζεται σε διάστηµα δέκα εβδοµάδων µετά την έναρξη του εξαµήνου και έξι
εβδοµάδων πριν από τη λήξη του σχετικού εξαµήνου. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν καλύπτουν το διάστηµα µεταξύ της
έναρξης της σχετικής εξαµηνιαίας περιόδου και της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης της κατάστασης. Η κατάσταση περιλαµβάνει:
— εξήγηση των ουσιωδών γεγονότων και των συναλλαγών που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου
και τον αντίκτυπό τους στην οικονοµική θέση του εκδότη και
των ελεγχοµένων επιχειρήσεών του, και
— γενική περιγραφή της οικονοµικής κατάστασης και των επιδόσεων του εκδότη και των ελεγχοµένων επιχειρήσεών του κατά
τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
2.
Οι εκδότες οι οποίοι, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τους
κανόνες της ρυθµιζόµενης αγοράς ή µε δική τους πρωτοβουλία,
εκδίδουν τριµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις, σύµφωνα µε την εν λόγω
νοµοθεσία ή κανόνες, δεν υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν τις κατά
την παράγραφο 1 καταστάσεις της διοίκησής τους.

α) σε κράτος, σε περιφερειακή ή τοπική
διεθνείς δηµόσιους οργανισµούς στους
τουλάχιστον κράτος µέλος, στην ΕΚΤ
κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών,
εκδίδουν µετοχές ή άλλες κινητές αξίες,

αρχή ενός κράτους, σε
οποίους συµµετέχει ένα
καθώς και στις εθνικές
ανεξάρτητα από το εάν
και

β) σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά,
των οποίων η ανά µονάδα ονοµαστική αξία είναι τουλάχιστον
50 000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο,
εκτός ευρώ, νόµισµα, εφόσον η αντίστοιχη ανά µονάδα ονοµαστική αξία, την ηµεροµηνία της έκδοσης, είναι ισοδύναµη µε
50 000 ευρώ τουλάχιστον.
2. Το κράτος µέλος προέλευσης µπορεί να επιλέξει να µην εφαρµόσει το άρθρο 5 σε πιστωτικά ιδρύµατα των οποίων οι µετοχές
δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και
τα οποία εκδίδουν, συνεχώς ή κατ' επανάληψη, µόνο χρεωστικούς
τίτλους, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ονοµαστικό ύψος
όλων αυτών των χρεωστικών τίτλων παραµένει κάτω των
100 000 000 ευρώ και ότι δεν έχουν δηµοσιεύσει ενηµερωτικό
δελτίο δυνάµει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.
3. Το κράτος µέλος προέλευσης µπορεί να επιλέξει να µην εφαρµόσει το άρθρο 5 σε εκδότες που υπήρχαν ήδη την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, οι οποίοι εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που καλύπτονται από αµετάκλητη και
χωρίς αιρέσεις εγγύηση του κράτους µέλους προέλευσης ή µιας
περιφερειακής ή τοπικής αρχής του, σε ρυθµιζόµενη αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ΙΑΡΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ Ι

Πληροφόρηση για τις σηµαντικές συµµετοχές

Άρθρο 9
Κοινοποίηση της απόκτησης ή της διάθεσης σηµαντικών
συµµετοχών
1.
Όταν ένας µέτοχος αποκτά ή διαθέτει µετοχές εκδότη του
οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά και οι οποίες ενσωµατώνουν δικαίωµα ψήφου, το
κράτος µέλος προέλευσης διασφαλίζει ότι ο µέτοχος κοινοποιεί
στον εκδότη το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει ο
µέτοχος ως αποτέλεσµα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, εφόσον
το ποσοστό αυτό φθάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των εξής ορίων:
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % και 75 %.
Τα δικαιώµατα ψήφου υπολογίζονται µε βάση το σύνολο των
µετοχών οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου, έστω και αν η
άσκησή τους έχει ανασταλεί. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές πρέπει
να παρέχονται για το σύνολο των µετοχών που ανήκουν στην αυτή
κατηγορία και οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου.
2.
Τα κράτη µέλη προέλευσης διασφαλίζουν ότι οι µέτοχοι κοινοποιούν στον εκδότη το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου, εφόσον το ποσοστό αυτό φθάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων
που ορίζονται στην παράγραφο 1, ως αποτέλεσµα γεγονότων που
µεταβάλλουν την κατανοµή των δικαιωµάτων ψήφου, βάσει των
πληροφοριών που κοινολογούνται δυνάµει του άρθρου 15. Όταν ο
εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, η κοινοποίηση παρέχεται για
ισοδύναµα γεγονότα.
3.

Το κράτος µέλος προέλευσης δεν χρειάζεται να εφαρµόζει:

α) το όριο του 30 %, όταν το κράτος µέλος προέλευσης εφαρµόζει
όριο ενός τρίτου·
β) το όριο του 75 %, όταν το κράτος µέλος προέλευσης εφαρµόζει
όριο δύο τρίτων.
4.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε µετοχές που αποκτήθηκαν µε αποκλειστικό σκοπό την εκκαθάριση και τον διακανονισµό
στο πλαίσιο του συνήθους σύντοµου κύκλου διακανονισµού, ούτε
σε θεµατοφύλακες που κατέχουν µετοχές υπό αυτή τους την
ιδιότητα, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω θεµατοφύλακες µπορούν να
ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται στις µετοχές
αυτές, µόνο µε γραπτές οδηγίες ή µε ηλεκτρονικά µέσα.
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β) δεν παρεµβαίνει στη διαχείριση του εν λόγω εκδότη, ούτε ασκεί
καµία επιρροή στον εκδότη να αγοράζει µετοχές αυτού του
είδους, ή να στηρίζει την τιµή των µετοχών.
6. Τα δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο θ) κράτη
µέλη προέλευσης µπορούν να ορίζουν ότι τα δικαιώµατα ψήφου
που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιστωτικού ιδρύµατος ή εταιρείας επενδύσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
2, παράγραφος 6 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
15ης Μαρτίου 1993, για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των
επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων (1), δεν
υπολογίζονται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον:
α) τα δικαιώµατα ψήφου που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν υπερβαίνουν το 5 %, και
β) το πιστωτικό ίδρυµα ή η εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ότι τα
δικαιώµατα ψήφου από µετοχές που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν ασκούνται και δεν χρησιµοποιούνται µε
σκοπό την παρέµβαση στη διαχείριση του εκδότη.
7. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα προκειµένου να λαµβάνονται
υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να
διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή των παραγράφων 2, 4 και
5 του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα, η Επιτροπή καθορίζει τη µέγιστη διάρκεια του «σύντοµου κύκλου διακανονισµού» που αναφέρεται στην παράγραφο 4,
καθώς και τους ενδεδειγµένους µηχανισµούς ελέγχου από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης. Επιπλέον, η Επιτροπή µπορεί να καταχωρεί τα γεγονότα που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.

Άρθρο 10
Απόκτηση ή διάθεση σηµαντικών ποσοστών δικαιωµάτων
ψήφου
Οι προϋποθέσεις κοινοποίησης που ορίζονται στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 9, εφαρµόζονται επίσης σε φυσικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα, εφόσον δικαιούνται να αποκτούν, να διαθέτουν, ή
να ασκούν δικαιώµατα ψήφου σε οιαδήποτε εκ των ακόλουθων
περιπτώσεων ή του συνδυασµού τους:
α) δικαιώµατα ψήφου που κατέχει τρίτος µε τον οποίο το προαναφερόµενο πρόσωπο ή οντότητα έχει συνάψει συµφωνία που το
υποχρεώνει να υιοθετεί, µέσω συντονισµένης άσκησης των
δικαιωµάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκή κοινή πολιτική ως
προς τη διαχείριση του εν λόγω εκδότη·
β) δικαιώµατα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάµει συµφωνίας που
έχει συναφθεί µε το προαναφερόµενο πρόσωπο ή οντότητα, και
η οποία προβλέπει την προσωρινή επ' ανταλλάγµατι µεταβίβαση
αυτών των δικαιωµάτων ψήφου·

5.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επίσης στην απόκτηση ή
διάθεση σηµαντικής συµµετοχής, η οποία φθάνει ή υπερβαίνει το
όριο του 5 %, από ειδικό διαπραγµατευτή ο οποίος ενεργεί υπό
αυτή του την ιδιότητα, εφόσον:

γ) δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε µετοχές που έχουν
κατατεθεί ως ασφάλεια στο προαναφερόµενο πρόσωπο ή
οντότητα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ή
οντότητα ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει·

α) επιτρέπεται από το κράτος µέλος προέλευσης του δυνάµει της
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και

(1) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 1· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/39/ΕΚ.
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δ) δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε µετοχές των οποίων
ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόµενο πρόσωπο ή
οντότητα·
ε) δικαιώµατα ψήφου που κατέχονται, ή τα οποία µπορούν να
ασκηθούν κατά την έννοια των στοιχείων α) έως δ), από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόµενο πρόσωπο ή
οντότητα·
στ) δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε µετοχές που έχουν
κατατεθεί στο προαναφερόµενο πρόσωπο ή οντότητα, τα οποία
το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα µπορεί να ασκήσει κατά την
κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των µετόχων·
ζ) δικαιώµατα ψήφου που κατέχει τρίτο µέρος στο όνοµά του για
λογαριασµό του προαναφερόµενου προσώπου ή οντότητας·
η) δικαιώµατα ψήφου τα οποία το προαναφερόµενο πρόσωπο ή
οντότητα µπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον µπορεί
να ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου κατά την κρίση του, εφόσον
δεν υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες των µετόχων.
Άρθρο 11
1.
Τα άρθρα 9 και 10, (στοιχείο γ) δεν εφαρµόζονται στις
µετοχές που χορηγούνται σε ή από τα µέλη του ΕΣΚΤ κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους ως νοµισµατικών αρχών, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που χορηγούνται σε ή από µέλη του
ΕΣΚΤ στο πλαίσιο ενεχυρίασης ή εξαγοράς ή παρεµφερούς συµφωνίας για ρευστό που χορηγείται για σκοπούς νοµισµατικής πολιτικής ή στο πλαίσιο συστήµατος πληρωµών.
2.
Η εξαίρεση εφαρµόζεται στις προαναφερθείσες συναλλαγές µε
βραχεία διάρκεια και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούνται τα
δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται στις µετοχές αυτές.
Άρθρο 12
∆ιαδικασίες για την κοινοποίηση και την κοινολόγηση σηµαντικών συµµετοχών
1.
Η απαιτούµενη βάσει των άρθρων 9 και 10 κοινοποίηση περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την προκύπτουσα κατάσταση όσον αφορά τα δικαιώµατα
ψήφου,
β) την αλυσίδα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων µέσω των οποίων
εγείρονται ουσιαστικά τα δικαιώµατα ψήφου, εφόσον συντρέχει
περίπτωση,
γ) την ηµεροµηνία κατά την οποία σηµειώθηκε η προσέγγιση ή η
υπέρβαση του ορίου, και
δ) την ταυτότητα του µετόχου, έστω και αν αυτός δεν δικαιούται
να ασκήσει δικαιώµατα ψήφου υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 10, καθώς και του φυσικού προσώπου ή νοµικής
οντότητας που δικαιούται να ασκήσει δικαιώµατα ψήφου για
λογαριασµό του µετόχου.
2.
Η κοινοποίηση στον εκδότη πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός τεσσάρων
ηµερών διαπραγµάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η εποµένη της
ηµεροµηνίας κατά την οποία ο µέτοχος, ή το φυσικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 10,
α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα να
ασκήσει δικαιώµατα ψήφου, ή κατά την οποία, δεδοµένων των
συνθηκών, θα έπρεπε να έχει λάβει τη σχετική πληροφόρηση,
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ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας ισχύος της απόκτησης, της
διάθεσης ή της δυνατότητας άσκησης δικαιωµάτων ψήφου, ή
β) ενηµερώνεται σχετικά µε το γεγονός που αναφέρεται στο άρθρο
9, παράγραφος 2.
3. Μια επιχείρηση απαλλάσσεται από την απαιτούµενη κοινοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφόσον η κοινοποίηση
υποβάλλεται από τη µητρική επιχείρηση ή, εάν η µητρική επιχείρηση είναι µε τη σειρά της ελεγχόµενη επιχείρηση, από τη δική
της µητρική επιχείρηση.
4. ∆εν απαιτείται από τη µητρική επιχείρηση εταιρείας διαχείρισης να αθροίζει τις συµµετοχές της δυνάµει των άρθρων 9 και 10
µε τις συµµετοχές που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης βάσει
των όρων που καθορίζονται στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ, υπό την
προϋπόθεση ότι η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που διαθέτει ανεξάρτητα από τη µητρική επιχείρηση.
Ωστόσο, τα άρθρα 9 και 10 εφαρµόζονται εφόσον η µητρική επιχείρηση, ή άλλη ελεγχόµενη επιχείρηση της µητρικής, έχει επενδύσει
σε συµµετοχές που τελούν υπό τη διαχείριση της εν λόγω εταιρείας
διαχείρισης και η εταιρεία διαχείρισης δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε αυτές
τις συµµετοχές αλλά µπορεί να ασκεί µόνο αυτά τα δικαιώµατα
ψήφου βάσει οδηγιών που λαµβάνει απευθείας ή εµµέσως από τη
µητρική επιχείρηση ή από άλλη ελεγχόµενη επιχείρηση της
µητρικής επιχείρησης.
5. ∆εν απαιτείται από τη µητρική επιχείρηση εταιρείας επενδύσεων που έχει λάβει άδεια βάσει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ να
αθροίζει τις συµµετοχές της δυνάµει των άρθρων 9 και 10 µε τις
συµµετοχές που διαχειρίζεται η εταιρεία επενδύσεων σε ανά πελάτη
βάση κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, σηµείο 9 της
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι:
— η εταιρεία επενδύσεων έχει την άδεια να πραγµατοποιεί διαχείριση χαρτοφυλακίου αυτού του είδους δυνάµει του σηµείου 4,
τµήµα Α, παράρτηµα Ι της οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
— µπορεί να ασκεί µόνο τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σ'αυτές τις µετοχές βάσει οδηγιών που λαµβάνει γραπτώς ή
µε ηλεκτρονικά µέσα, ή διασφαλίζει ότι οι µεµονωµένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου διεξάγονται ανεξάρτητα από
οιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, υπό συνθήκες ισοδύναµες εκείνων
που προβλέπονται στην οδηγία 85/611/ΕΟΚ, µε τη σύσταση
κατάλληλων µηχανισµών, και
— η εταιρεία επενδύσεων ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που διαθέτει
ανεξάρτητα από τη µητρική επιχείρηση.
Ωστόσο, τα άρθρα 9 και 10 εφαρµόζονται εφόσον η µητρική επιχείρηση, ή άλλη ελεγχόµενη επιχείρηση της µητρικής, έχει επενδύσει
σε συµµετοχές που τελούν υπό τη διαχείριση της εν λόγω εταιρείας
επενδύσεων και η εταιρεία επενδύσεων δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε αυτές
τις συµµετοχές αλλά µπορεί να ασκεί µόνο αυτά τα δικαιώµατα
ψήφου βάσει οδηγιών που λαµβάνει απευθείας ή εµµέσως από τη
µητρική επιχείρηση ή από άλλη ελεγχόµενη επιχείρηση της
µητρικής επιχείρησης.
6. Μετά την παραλαβή της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1
κοινοποίησης, το αργότερο όµως εντός τριών ηµερών διαπραγµάτευσης, ο εκδότης δηµοσιεύει όλες τις πληροφορίες που περιέχει η
κοινοποίηση.
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7.
Το κράτος µέλος προέλευσης µπορεί να απαλλάσσει τους
εκδότες από την υποχρέωση της παραγράφου 6, εάν οι πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση δηµοσιοποιούνται από την
αρµόδια αρχή του, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 21, µε την
παραλαβή της κοινοποίησης, το αργότερο όµως εντός τριών
ηµερών διαπραγµάτευσης.
8.
Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή
των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27,
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα:
α) για την καθιέρωση τυποποιηµένου εντύπου που θα χρησιµοποιείται σε ολόκληρη την Κοινότητα κατά την κοινοποίηση,
δυνάµει της παραγράφου 1, των απαιτούµενων πληροφοριών
στον εκδότη, ή κατά την υποβολή πληροφοριών δυνάµει του
άρθρου 19, παράγραφος 3·
β) για τον καθορισµό χρονοδιαγράµµατος των «ηµερών διαπραγµάτευσης» για όλα τα κράτη µέλη·
γ) για τον ορισµό των περιπτώσεων στις οποίες ο µέτοχος ή το
φυσικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο
10 ή αµφότεροι προβαίνουν στην απαραίτητη κοινοποίηση προς
τον εκδότη·
δ) για τη διευκρίνιση των συνθηκών υπό τις οποίες ο µέτοχος ή το
φυσικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο
10 θα πρέπει να έχει ενηµερωθεί για την απόκτηση ή τη
διάθεση·
ε) για τη διευκρίνιση των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που πρέπει
να πληρούν οι εταιρείες διαχείρισης και οι µητρικές τους επιχειρήσεις ή οι εταιρείες επενδύσεων και οι µητρικές τους επιχειρήσεις προκειµένου να επωφελούνται των εξαιρέσεων των
παραγράφων 4 και 5.
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δ) το διάστηµα κοινοποίησης·
ε) τον αποδέκτη της κοινοποίησης.

Άρθρο 14
1. Εφόσον ο εκδότης µετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά αποκτά ή διαθέτει δικές του
µετοχές, είτε απευθείας είτε µέσω προσώπου που ενεργεί εξ ονόµατός του αλλά για λογαριασµό του εκδότη, το κράτος µέλος προέλευσης διασφαλίζει ότι ο εκδότης δηµοσιοποιεί, το συντοµότερο
δυνατό, το ποσοστό των δικών του µετοχών, το αργότερο δε εντός
τεσσάρων ηµερών διαπραγµάτευσης µετά την εν λόγω απόκτηση ή
διάθεση, εφόσον το ποσοστό αυτό φθάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται
των ορίων του 5 % ή 10 % των δικαιωµάτων ψήφου. Το ποσοστό
υπολογίζεται µε βάση τον συνολικό αριθµό µετοχών οι οποίες
ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου.
2. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα προκειµένου να λαµβάνονται
υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να
διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 1.

Άρθρο 15
Για τον σκοπό υπολογισµού των ορίων που προβλέπονται στο
άρθρο 9, το κράτος µέλος προέλευσης απαιτεί τουλάχιστον από
τον εκδότη να αποκαλύπτει στο κοινό τον συνολικό αριθµό των
δικαιωµάτων ψήφου και το κεφάλαιο στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός κατά τη διάρκεια του οποίου έχει σηµειωθεί αύξηση
ή µείωση αυτού του συνολικού αριθµού.

Άρθρο 16
Άρθρο 13
1.
Οι προϋποθέσεις κοινοποίησης που ορίζονται στο άρθρο 9
εφαρµόζονται επίσης σε φυσικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που
κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία ενσωµατώνουν το δικαίωµα απόκτησης, µε αποκλειστική πρωτοβουλία
του κατόχου αυτού και βάσει επίσηµης συµφωνίας, µετοχών οι
οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί
από εκδότη του οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά.
2.
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
27, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα προκειµένου να λαµβάνονται
υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να
διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 1. Ειδικότερα, καθορίζει:
α) τα είδη των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και την οµαδοποίησή τους·
β) τη φύση της επίσηµης συµφωνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1·
γ) το περιεχόµενο της κοινοποίησης που πρέπει να υποβληθεί,
καθιερώνοντας τυποποιηµένο έντυπο που θα χρησιµοποιείται σε
ολόκληρη την Κοινότητα για τον σκοπό αυτόν·

Συµπληρωµατικές πληροφορίες
1. Ο εκδότης µετοχών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά δηµοσιοποιεί αµελλητί κάθε µεταβολή
στα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στις διάφορες κατηγορίες
µετοχών, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών στα δικαιώµατα
που ενσωµατώνονται σε παράγωγα µέσα κινητών αξιών που έχει
εκδώσει ο ίδιος ο εκδότης και τα οποία παρέχουν πρόσβαση στις
µετοχές αυτού του εκδότη.
2. Ο εκδότης κινητών αξιών άλλων από µετοχές, οι οποίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, δηµοσιοποιεί
αµελλητί κάθε µεταβολή στα δικαιώµατα των κατόχων κινητών
αξιών άλλων από µετοχές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών
στους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν αυτές τις κινητές αξίες
που θα µπορούσαν να επηρεάσουν έµµεσα αυτά τα δικαιώµατα, ως
αποτέλεσµα ιδίως που προκύπτει από τη µεταβολή των όρων
δανείου ή επιτοκίων.
3. Ο εκδότης κινητών αξιών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά δηµοσιοποιεί αµελλητί τις νέες
εκδόσεις δανείων, και ιδίως τις εγγυήσεις ή τις διασφαλίσεις που το
συνοδεύουν. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/6/EΚ, η
παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε διεθνή δηµόσιο οργανισµό στον οποίο συµµετέχει τουλάχιστον ένα κράτος µέλος.
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ΤΜΗΜΑ II

Ενηµέρωση κατόχων των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης εκδοτών των οποίων οι µετοχές
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά
1.
Ο εκδότης µετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε ρυθµιζόµενη αγορά διασφαλίζει την ίση µεταχείριση όλων των
κατόχων µετοχών που βρίσκονται στην ίδια θέση.
2.
Ο εκδότης διασφαλίζει ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να µπορούν οι µέτοχοι να
ασκούν τα δικαιώµατά τους διατίθενται στο κράτος µέλος προέλευσης και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στοιχείων. ∆εν
παρεµποδίζεται η άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων µέσω
πληρεξουσίου, υπό την επιφύλαξη του δικαίου της χώρας στην
οποία ο εκδότης έχει συσταθεί. Ο εκδότης µεριµνά ιδίως για τα
εξής:
α) παρέχει πληροφορίες για τον τόπο, την ηµεροµηνία και την
ηµερήσια διάταξη των συνελεύσεων, για τον συνολικό αριθµό
των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου καθώς και για τα
δικαιώµατα συµµετοχής των µετόχων στις συνελεύσεις·
β) διανέµει έντυπο πληρεξουσίου, εντύπως ή, οσάκις ενδείκνυται,
µε ηλεκτρονικά µέσα, σε κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωµα
ψήφου σε συνέλευση των µετόχων, µαζί µε την ανακοίνωση σχετικά µε τη συνέλευση ή κατόπιν υποβολής αιτήµατος, µετά τη
σύγκληση της συνέλευσης·
γ) ορίζει ως εντολοδόχο ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µέσω του
οποίου οι µέτοχοι µπορούν να ασκήσουν τα οικονοµικά τους
δικαιώµατα, και
δ) δηµοσιεύει ανακοινώσεις ή κυκλοφορεί εγκυκλίους, σχετικά µε
τη διανοµή και την πληρωµή µερισµάτων και την έκδοση νέων
µετοχών, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για τους τρόπους
διανοµής, εγγραφής, ακύρωσης ή µετατροπής.
3.
Για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους µετόχους,
το κράτος µέλος προέλευσης επιτρέπει στους εκδότες τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική
απόφαση λαµβάνεται σε γενική συνέλευση και πληροί τουλάχιστον
τους ακόλουθους όρους:
α) η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων δεν εξαρτάται κατά
κανένα τρόπο από τον τόπο της έδρας ή της κατοικίας του
µετόχου ή, στις περιπτώσεις του άρθρου 10, στοιχεία α) έως η),
του φυσικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας·
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να ασκούν δικαιώµατα ψήφου, να συναινέσουν για τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων για τη διαβίβαση πληροφοριών και,
αν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος δεν εκφράσουν
αντίρρηση, θεωρείται ότι συναινούν. Μπορούν να ζητήσουν, ανά
πάσα στιγµή στο µέλλον, τη γραπτή διαβίβαση των πληροφοριών, και
δ) η τυχόν κατανοµή των εξόδων που συνεπάγεται η διαβίβαση των
πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα καθορίζεται από τον εκδότη
σύµφωνα µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης που προβλέπεται
στην παράγραφο 1.
4. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 27, παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα για να
λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές, για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των τεχνολογιών
της πληροφορικής και επικοινωνίας και για να διασφαλίζεται η
οµοιόµορφη εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3. Ειδικότερα,
προσδιορίζει τους τύπους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µέσω
των οποίων οι µέτοχοι µπορούν να ασκήσουν τα οικονοµικά δικαιώµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, στοιχείο γ).

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις ενηµέρωσης εκδοτών των οποίων οι χρεωστικοί
τίτλοι έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη
αγορά
1. Ο εκδότης χρεωστικών τίτλων που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά διασφαλίζει την ίση µεταχείριση όλων των κατόχων χρεωστικών τίτλων ίσης προτεραιότητας ως
προς όλα τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε αυτούς τους
χρεωστικούς τίτλους.
2. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να µπορούν οι κάτοχοι
χρεωστικών τίτλων να ασκούν τα δικαιώµατά τους διατίθενται στο
κοινό στο κράτος µέλος προέλευσης και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στοιχείων. ∆εν παρεµποδίζεται η άσκηση των
δικαιωµάτων των κατόχων χρεωστικών τίτλων µέσω πληρεξουσίου,
υπό την επιφύλαξη του δικαίου της χώρας στην οποία ο εκδότης
έχει συσταθεί. Ο εκδότης µεριµνά ιδίως για τα εξής:
α) δηµοσιεύει ανακοινώσεις ή κυκλοφορεί εγκυκλίους, σχετικά µε
τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ηµερήσια διάταξη των συνελεύσεων των κατόχων χρεωστικών τίτλων, την πληρωµή τόκων,
την άσκηση ενδεχόµενων δικαιωµάτων µετατροπής, ανταλλαγής,
εγγραφής ή ακύρωσης, και την εξόφληση, καθώς και σχετικά µε
το δικαίωµα αυτών των κατόχων χρεωστικών τίτλων να συµµετέχουν σε αυτές·

β) θεσπίζεται σύστηµα αναγνώρισης ώστε οι µέτοχοι ή τα φυσικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που δικαιούνται να ασκούν ή να
κατευθύνουν την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου, να ενηµερώνονται ουσιαστικά·

β) διανέµει έντυπο πληρεξουσίου, εντύπως ή, οσάκις ενδείκνυται,
µε ηλεκτρονικά µέσα, σε κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωµα
ψήφου σε συνέλευση των κατόχων χρεωστικών τίτλων, µαζί µε
την ανακοίνωση σχετικά µε τη συνέλευση ή κατόπιν υποβολής
αιτήµατος, µετά τη σύγκληση της συνέλευσης, και

γ) ζητείται γραπτώς από τους µετόχους ή, στις περιπτώσεις του
άρθρου 10, στοιχεία α) έως ε), από τα φυσικά πρόσωπα ή τις
νοµικές οντότητες που δικαιούνται να αποκτούν, να διαθέτουν ή

γ) ορίζει ως εντολοδόχο ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα µέσω του
οποίου οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων µπορούν να ασκήσουν τα
οικονοµικά τους δικαιώµατα.
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3.
Εάν πρόκειται να προσκληθούν σε συνέλευση µόνο κάτοχοι
χρεωστικών τίτλων των οποίων η ονοµαστική αξία ανά µονάδα είναι
τουλάχιστον 50 000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων
σε άλλο, εκτός ευρώ, νόµισµα, του οποίου η αντίστοιχη ανά
µονάδα ονοµαστική αξία την ηµεροµηνία της έκδοσης είναι ισοδύναµη µε 50 000 ευρώ τουλάχιστον, ο εκδότης µπορεί να επιλέγει ως τόπο της συνέλευσης οποιοδήποτε κράτος µέλος, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιµες στο εν λόγω κράτος µέλος όλες οι
διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωµάτων των κατόχων.
4.
Για τον σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους κατόχους
χρεωστικών τίτλων, το κράτος µέλος προέλευσης, ή το κράτος
µέλος που έχει επιλεγεί από τον εκδότη σύµφωνα µε την παράγραφο 3, επιτρέπει στους εκδότες τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών
µέσων, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση λαµβάνεται σε
γενική συνέλευση και πληροί τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους:
α) η χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων δεν εξαρτάται κατά
κανένα τρόπο από τον τόπο της έδρας ή της κατοικίας του
κατόχου χρεωστικών τίτλων ή πληρεξουσίου που εκπροσωπεί
αυτόν τον κάτοχο χρεωστικών τίτλων·
β) θεσπίζεται σύστηµα αναγνώρισης ώστε οι κάτοχοι χρεωστικών
τίτλων να ενηµερώνονται ουσιαστικά·
γ) ζητείται γραπτώς από τους κατόχους χρεωστικών τίτλων να
συναινέσουν για τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών µέσων για τη
διαβίβαση πληροφοριών και, αν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, δεν εκφράσουν αντίρρηση, θεωρείται ότι συναινούν.
Μπορούν να ζητήσουν, ανά πάσα στιγµή στο µέλλον, τη γραπτή
διαβίβαση των πληροφοριών, και
δ) η τυχόν κατανοµή των εξόδων που συνεπάγεται η µεταβίβαση
των πληροφοριών µε ηλεκτρονικά µέσα καθορίζεται από τον
εκδότη σύµφωνα µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης που
προβλέπεται στην παράγραφο 1.
5.
Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 27, παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα για να
λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές, για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνίας και για να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 4. Ειδικότερα, προσδιορίζει τους τύπους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µέσω των
οποίων οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων µπορούν να ασκήσουν τα
οικονοµικά δικαιώµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 2, στοιχείο (γ).
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αξιών του προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, κοινολογεί
ρυθµιζόµενες πληροφορίες, υποβάλλει ταυτόχρονα τις πληροφορίες
αυτές στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσής του.
Αυτή η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίζει να δηµοσιεύσει τις
πληροφορίες αυτές στην ιστοσελίδα της.
Όταν ένας εκδότης προτίθεται να τροποποιήσει τη συστατική πράξη
ή το καταστατικό του, ανακοινώνει το σχέδιο τροποποίησης στην
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης και στη ρυθµιζόµενη αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση οι
κινητές του αξίες. Η ανακοίνωση αυτή πραγµατοποιείται αµελλητί,
αλλά το αργότερο κατά την ηµεροµηνία σύγκλησης της γενικής
συνέλευσης που συνέρχεται για να ψηφίσει, ή να ενηµερωθεί, σχετικά µε την προτεινόµενη τροποποίηση.
2. Το κράτος µέλος προέλευσης δύναται να απαλλάσσει έναν
εκδότη από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1
όσον αφορά τις πληροφορίες που κοινολογούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 6 της οδηγίας 2003/6/EΚ ή µε το άρθρο 12, παράγραφος
6 της παρούσας οδηγίας.
3. Οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στον εκδότη
σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10, 12 και 13 υποβάλλονται συγχρόνως
στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης.
4. Για να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3, η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 27, παράγραφος 2.
Ειδικότερα, η Επιτροπή προσδιορίζει τη διαδικασία σύµφωνα µε την
οποία ο εκδότης, ο κάτοχος µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών
µέσων, ή πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 10,
υποβάλλει πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
προέλευσης σύµφωνα µε της παραγράφους 1 ή 3, αντίστοιχα, έτσι
ώστε:
α) να καθίσταται δυνατή η υποβολή πληροφοριών µε ηλεκτρονικά
µέσα στο κράτος µέλος προέλευσης·
β) να συντονίζεται η υποβολή της ετήσιας οικονοµικής έκθεσης
που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας µε την υποβολή των ετήσιων πληροφοριακών στοιχείων που αναφέρονται
στο άρθρο 10 της οδηγίας 2003/71/EΚ.

Άρθρο 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Γλώσσες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Όταν κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά µόνο στο κράτος µέλος προέλευσης, οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες κοινολογούνται σε γλώσσα αποδεκτή από την
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης.

Άρθρο 19
Έλεγχος από το κράτος µέλος προέλευσης
1.
Όταν ο εκδότης, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει
ζητήσει, χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, την εισαγωγή των κινητών

2. Όταν κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά τόσο στο κράτος µέλος προέλευσης όσο και σε
ένα ή περισσότερα κράτη µέλη υποδοχής, οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες κοινολογούνται:
α) σε γλώσσα αποδεκτή από την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους προέλευσης, και
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β) ανάλογα µε την επιλογή του εκδότη, είτε σε γλώσσα αποδεκτή
από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής είτε σε
γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στον διεθνή χρηµατοοικονοµικό
τοµέα.
3.
Όταν κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη υποδοχής,
αλλά όχι στο κράτος µέλος προέλευσης, οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες κοινολογούνται, ανάλογα µε την επιλογή του εκδότη, είτε σε
γλώσσα αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
Επίσης, το κράτος µέλος προέλευσης µπορεί να ορίσει στις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του ότι οι ρυθµιζόµενες
πληροφορίες κοινολογούνται, ανάλογα µε την επιλογή του εκδότη,
είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές του είτε σε
γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
4.
Όταν κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, οι υποχρεώσεις
των παραγράφων 1, 2 και 3 δεν εµπίπτουν στον εκδότη αλλά στο
πρόσωπο το οποίο, χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, ζήτησε την εισαγωγή αυτή.
5.
Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους µετόχους και στο φυσικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα που αναφέρεται στα άρθρα 9, 10 και
13, να κοινοποιούν πληροφορίες σε εκδότη δυνάµει της παρούσας
οδηγίας µόνο σε γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Εφόσον ο εκδότης λάβει τέτοια κοινοποίηση,
τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επιβάλλουν στον εκδότη να
µεριµνήσει για µετάφραση σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρµόδιες
αρχές.
6.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4, όταν έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά κινητές αξίες
των οποίων η ονοµαστική αξία ανά µονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο,
εκτός ευρώ, νόµισµα, του οποίου η αντίστοιχη ονοµαστική αξία την
ηµεροµηνία της έκδοσης είναι ισοδύναµη µε 50 000 ευρώ τουλάχιστον, οι ρυθµιζόµενες πληροφορίες αποκαλύπτονται στο κοινό
είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρµόδιες αρχές του κράτους
µέλους προέλευσης και του κράτους µέλους υποδοχής, είτε σε
γλώσσα ευρέως διαδεδοµένη στο διεθνή χρηµατοοικονοµικό τοµέα,
ανάλογα µε την επιλογή του εκδότη ή του προσώπου το οποίο
ζήτησε αυτή την εισαγωγή χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.
7.
Αν ασκηθεί προσφυγή σχετικά µε το περιεχόµενο των ρυθµιζόµενων πληροφοριών ενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους, η
υποχρέωση πληρωµής της δαπάνης µετάφρασης των πληροφοριών
αυτών για τους σκοπούς της διαδικασίας, αποφασίζεται σύµφωνα
µε το δίκαιο του εν λόγω κράτους µέλους.
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ρυθµιζόµενη αγορά χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη, κοινολογεί
τις ρυθµιζόµενες πληροφορίες κατά τρόπο που διασφαλίζει την
ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και
τις διαθέτει στον επίσηµα καθορισµένο µηχανισµό που αναφέρεται
στην παράγραφο 2. Ο εκδότης ή το πρόσωπο το οποίο ζήτησε την
εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά χωρίς τη
συγκατάθεση του εκδότη, δεν µπορεί να επιβαρύνει τους επενδυτές
µε τη δαπάνη για την παροχή των πληροφοριών. Το κράτος µέλος
προέλευσης απαιτεί από τον εκδότη να χρησιµοποιεί µέσα που
ευλόγως θεωρούνται αξιόπιστα για την αποτελεσµατική διάχυση
των πληροφοριών στο κοινό σε ολόκληρη την Κοινότητα. Το
κράτος µέλος προέλευσης δεν δύναται να επιβάλει την υποχρέωση
να χρησιµοποιούνται µόνο µέσα των οποίων οι φορείς εκµετάλλευσης είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός του.
2. Το κράτος µέλος προέλευσης διασφαλίζει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας επίσηµα καθορισµένος µηχανισµός κεντρικής αποθήκευσης των ρυθµιζόµενων πληροφοριών. Οι εν λόγω µηχανισµοί θα
πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας όσον αφορά
την ασφάλεια, τη βεβαιότητα για την πηγή των πληροφοριών, τη
χρονική καταγραφή και την εύκολη πρόσβαση από τους τελικούς
χρήστες και ευθυγραµµίζονται προς τη διαδικασία υποβολής που
προβλέπεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1.
3. Όταν έχουν εισαχθεί κινητές αξίες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά σε ένα µόνο κράτος µέλος υποδοχής και όχι
στο κράτος µέλος προέλευσης, το κράτος µέλος υποδοχής διασφαλίζει την κοινολόγηση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές καθώς και οι εξελίξεις στις τεχνολογίες της
πληροφορικής και επικοινωνίας και για να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή των παραγράφων 1, 2 και 3, η Επιτροπή θεσπίζει
εκτελεστικά µέτρα σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 27, παράγραφος 2.
Ειδικότερα, η Επιτροπή προσδιορίζει:
α) τα ελάχιστα πρότυπα για τη διάχυση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1·
β) τα ελάχιστα πρότυπα για τον µηχανισµό κεντρικής αποθήκευσης,
κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.
Η Επιτροπή δύναται επίσης να καταρτίσει και να επικαιροποιεί κατάλογο των µέσων διάχυσης των πληροφοριών στο κοινό.

Άρθρο 22

Άρθρο 21

Κατευθυντήριες γραµµές

Πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες

1. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών εκπονούν κατάλληλες
κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της
πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που κοινολογούνται βάσει
της οδηγίας 2003/6/EΚ, της οδηγίας 2003/71/EΚ και της παρούσας οδηγίας.

1.
Το κράτος µέλος προέλευσης διασφαλίζει ότι ο εκδότης ή το
πρόσωπο το οποίο ζήτησε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε
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Στόχος αυτών των κατευθυντηρίων γραµµών είναι η δηµιουργία:
α) ενός ηλεκτρονικού δικτύου που θα συσταθεί σε εθνικό επίπεδο
µεταξύ των εθνικών ρυθµιστικών αρχών των αγορών κινητών
αξιών, των διαχειριστών των ρυθµιζόµενων αγορών και των
εθνικών µητρώων εταιρειών που καλύπτονται από την πρώτη
οδηγία του 68/151/EΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου
1968, περί συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα
κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του
άρθρου 48, δεύτερη παράγραφος της συνθήκης για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων (1), µε
σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες (2), και
β) ενός ενιαίου ηλεκτρονικού δικτύου, ή µιας κοινής βάσης ηλεκτρονικών δικτύων, µεταξύ των κρατών µελών.
2.
Η Επιτροπή επανεξετάζει τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται όσον αφορά την παράγραφο 1, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006,
και δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο
27, παράγραφος 2, να θεσπίσει εκτελεστικά µέτρα για τη διευκόλυνση της συµµόρφωσης µε τα άρθρα 19 και 21.

Άρθρο 23
Τρίτες χώρες
1.
Όταν η καταστατική έδρα ενός εκδότη βρίσκεται σε τρίτη
χώρα, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης δύναται να
απαλλάσσει τον εκδότη αυτόν από τις απαιτήσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 4 έως 7, στο άρθρο 12, παράγραφος 6 και στα άρθρα
14, 15 και 16 έως 18, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της εν
λόγω τρίτης χώρας προβλέπει τουλάχιστον ισοδύναµες απαιτήσεις
ή ότι ο εν λόγω εκδότης πληροί τις απαιτήσεις του δικαίου της
τρίτης χώρας την οποία θεωρεί ισοδύναµη η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους προέλευσης.
Ωστόσο, οι πληροφορίες που καλύπτονται από τις προϋποθέσεις
που προβλέπει η τρίτη χώρα υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο
19 και κοινολογούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ένας εκδότης µε καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
υποβολής οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 ή το
άρθρο 5, πριν από την οικονοµική χρήση που αρχίζει την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω
εκδότης καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις του σύµφωνα µε
τις διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 9
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
3.
Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης διασφαλίζει
ότι οι πληροφορίες που κοινολογούνται σε τρίτη χώρα και οι
οποίες θα µπορούσαν να είναι σηµαντικές για το κοινό στην Κοινότητα, αποκαλύπτονται σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21, ακόµα
και αν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ρυθµιζόµενες κατά την
έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο ια).
(1) Σηµείωση του εκδότη: Ο τίτλος προσαρµόσθηκε για να ληφθεί υπόψη η
αναρίθµηση των άρθρων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 12 της συνθήκης του Άµστερνταµ· η
αρχική αναφορά ήταν στο άρθρο 58 της συνθήκης.
(2) ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8· οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία
µε την οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 221 της 4.9.2003, σ. 13).
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4. Για να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 1, η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27, παράγραφος 2, τα οποία:
i) καθιερώνοντας ένα µηχανισµό που διασφαλίζει την ισοδυναµία
των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών καταστάσεων, µε
τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών καταστάσεων, που απαιτούνται βάσει των νοµοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων µιας τρίτης χώρας,
ii) προσδιορίζοντας ότι, µέσω των νοµοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών της διατάξεων, ή µέσω των πρακτικών ή διαδικασιών
βάσει των διεθνών προτύπων που θεσπίζονται από διεθνείς
οργανισµούς, η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο
εκδότης διασφαλίζει την ισοδυναµία των απαιτήσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 27, παράγραφος 2, λαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις περί της ισοδυναµίας των
λογιστικών προτύπων που χρησιµοποιούν οι εκδότες από τρίτες
χώρες, υπό τους όρους του άρθρου 30, παράγραφος 3, το αργότερο πέντε έτη από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 31.
Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι τα λογιστικά πρότυπα µιας τρίτης
χώρας δεν είναι ισοδύναµα, µπορεί να επιτρέψει στους ενδιαφερόµενους εκδότες να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν αυτά τα λογιστικά
πρότυπα κατά τη διάρκεια µια κατάλληλης µεταβατικής περιόδου.

5. Για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 2, η Επιτροπή δύναται, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27, παράγραφος 2, να θεσπίσει εκτελεστικά µέτρα
τα οποία ορίζουν το είδος των πληροφοριών που κοινολογούνται
σε τρίτη χώρα και οι οποίες είναι σηµαντικές για το κοινό στην Κοινότητα.

6. Επιχείρηση που έχει την καταστατική της έδρα σε τρίτη χώρα
η οποία, θα απαιτούσε άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος
1 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ή όσον αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου βάσει του σηµείου 4 του τµήµατος Α του παραρτήµατος Ι
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, αν είχε την καταστατική της έδρα, ή
µόνο σε περίπτωση εταιρείας επενδύσεων, το κεντρικό της γραφείο
εντός της Κοινότητας, απαλλάσσεται επίσης από την άθροιση των
συµµετοχών της µε τις συµµετοχές τής µητρικής της επιχείρησης
βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 12, παράγραφοι 4 και 5, υπό
την προϋπόθεση ότι πληροί ισοδύναµες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας
µε εκείνες των εταιρειών διαχείρισης η των εταιρειών επενδύσεων.

7. Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλίζεται η οµοιόµορφη
εφαρµογή της παραγράφου 6, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27, παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα τα οποία θα ορίζουν ότι, µέσω των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών της διατάξεων, η τρίτη χώρα διασφαλίζει
την ισοδυναµία των απαιτήσεων ανεξαρτησίας που προβλέπονται
στην παρούσα οδηγία και στα εκτελεστικά της µέτρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 24
Οι αρµόδιες αρχές και οι εξουσίες τους
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που τον ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτόν, δεν το πράττει και
αφού έχει διαβουλευθεί µε τον εκδότη·
γ) να απαιτεί από τα διευθυντικά στελέχη των εκδοτών και από
τους κατόχους µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ή
από τα πρόσωπα ή οντότητες που αναφέρονται στα άρθρα 10
ή 13, να κοινοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας ή δυνάµει του εθνικού δικαίου που
έχει θεσπισθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και, εάν είναι
αναγκαίο, να προσκοµίζουν περαιτέρω πληροφορίες και
έγγραφα·

1.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει την κεντρική αρχή που αναφέρεται
στο άρθρο 21, παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/EΚ ως την
αρµόδια κεντρική διοικητική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την
τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα οδηγία καθώς
και για την εξασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή αναλόγως.

δ) να αναστείλει, ή να ζητήσει από τη σχετική ρυθµιζόµενη αγορά
να αναστείλει, τη διαπραγµάτευση των κινητών αξιών για µέγιστο διάστηµα 10 ηµερών κάθε φορά που έχει βάσιµους λόγους
να υποψιάζεται ότι παραβιάσθηκαν από τον εκδότη οι διατάξεις
της παρούσας οδηγίας, ή οι διατάξεις εθνικού δικαίου που
έχουν θεσπισθεί βάσει της παρούσας οδηγίας·

Εντούτοις, για τους σκοπούς της παραγράφου 4, στοιχείο η), τα
κράτη µέλη µπορούν να υποδεικνύουν άλλη αρµόδια αρχή, διαφορετική από την αρµόδια κεντρική αρχή που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο.

ε) να απαγορεύσει τη διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά εάν
διαπιστώσει ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας ή οι διατάξεις εθνικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί βάσει της παρούσας
οδηγίας, παραβιάσθηκαν, ή εάν έχει βάσιµους λόγους να υποψιάζεται ότι οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας παραβιάσθηκαν·

2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρµόδια κεντρική αρχή τους την ανάθεση καθηκόντων. Εκτός από τα καθήκοντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 4, στοιχείο η), οιαδήποτε
ανάθεση καθηκόντων σχετικών µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα εκτελεστικά της µέτρα, επανεξετάζεται πέντε έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και
περατώνεται οκτώ έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Κάθε ανάθεση καθηκόντων γίνεται µέσω συγκεκριµένου ορισµού των καθηκόντων που πρόκειται να αναληφθούν και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες πρέπει να εκτελεσθούν.
Στους προαναφερθέντες όρους συµπεριλαµβάνεται ρήτρα που
υποχρεώνει την εν λόγω οντότητα να οργανωθεί κατά τρόπο ώστε
να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων και οι πληροφορίες
που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των προαναφερθέντων καθηκόντων να µην χρησιµοποιούνται κατά τρόπο
αθέµιτο ή για να κωλύεται ο ανταγωνισµός. Σε κάθε περίπτωση, την
τελική ευθύνη για την εποπτεία της συµµόρφωσης µε τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας και τα θεσπισθέντα εκτελεστικά µέτρα υπέχει
η αρµόδια αρχή που έχει ορισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
3.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών µελών για κάθε ρύθµιση που αφορά
ανάθεση καθηκόντων, καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν
την ανάθεση αυτή.
4.
Κάθε αρµόδια αρχή διαθέτει όλες τις απαραίτητες εξουσίες
για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Έχει τουλάχιστον την
εξουσία:
α) να απαιτεί από τους ελεγκτές, τους εκδότες, τους κατόχους
µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ή από τα πρόσωπα ή οντότητες που αναφέρονται στα άρθρα 10 ή 13, καθώς
και από τα πρόσωπα που τα ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτά,
να υποβάλλουν πληροφορίες και έγγραφα·
β) να απαιτεί από τον εκδότη να αποκαλύπτει στο κοινό τις
πληροφορίες που απαιτούνται στο στοιχείο α) µε τα µέσα και
εντός των προθεσµιών που κρίνει αναγκαία η αρµόδια αρχή.
∆ύναται να δηµοσιεύσει τις πληροφορίες αυτές µε δική της
πρωτοβουλία στην περίπτωση που ο εκδότης, ή τα πρόσωπα

στ) να παρακολουθεί κατά πόσο ο εκδότης κοινολογεί έγκαιρα
πληροφορίες, µε σκοπό να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική και
ισότιµη πρόσβαση του κοινού σε όλα τα κράτη µέλη στα οποία
οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης και να
λαµβάνει ενδεδειγµένα µέτρα στις περιπτώσεις που αυτό δεν
συµβαίνει·
ζ) να δηµοσιοποιεί το γεγονός ότι ένας εκδότης, ή κάτοχος
µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, ή πρόσωπο ή
οντότητα που αναφέρεται στα άρθρα 10 ή 13, παραλείπει να
συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του·
η) να εξετάζει κατά πόσο η πληροφόρηση που αναφέρεται στην
παρούσα οδηγία συντάσσεται σύµφωνα µε το σχετικό πλαίσιο
πληροφόρησης και να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα σε περίπτωση που ανακαλύπτει παραβάσεις, και
θ) να πραγµατοποιεί επιτόπου επιθεωρήσεις στην επικράτειά της,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, προκειµένου να επιβεβαιώνει τη
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και µε τα
εκτελεστικά µέτρα της. Όπου απαιτείται, δυνάµει του εθνικού
δικαίου, η αρµόδια αρχή ή αρχές µπορούν να κάνουν χρήση
αυτής της εξουσίας µέσω αίτησης στην αρµόδια δικαστική
αρχή ή/και σε συνεργασία µε άλλες αρχές.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της
δυνατότητας ενός κράτους µέλους να προβλέπει ξεχωριστές νοµοθετικές και διοικητικές ρυθµίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη,
για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω
κράτος µέλος.
6. Η κοινολόγηση από τους ελεγκτές στις αρµόδιες αρχές
οιουδήποτε γεγονότος ή αποφάσεως σχετικά µε αιτήµατα που έχει
υποβάλει η αρµόδια αρχή δυνάµει της παραγράφου 4, στοιχείο α),
δεν συνιστά παραβίαση τυχόν περιορισµών όσον αφορά την κοινολόγηση πληροφοριών που επιβάλλονται από συµβάσεις ή από
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις και δεν συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για τους ελεγκτές.
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Άρθρο 25
Επαγγελµατικό απόρρητο και συνεργασία µεταξύ των κρατών
µελών

σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης, λαµβάνει, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, όλα τα δέοντα µέτρα
για την προστασία των επενδυτών. Η Επιτροπή ενηµερώνεται, το
συντοµότερο δυνατό, για τα µέτρα αυτά.

1.
Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου ισχύει
για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί στις αρµόδιες αρχές και στις οντότητες στις οποίες οι αρµόδιες αρχές έχουν,
ενδεχοµένως, αναθέσει ορισµένα καθήκοντα. Πληροφορίες που
καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο δεν µπορούν να κοινολογούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, πλην των περιπτώσεων που προβλέπουν οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κράτους µέλους.
2.
Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται µεταξύ
τους, οσάκις απαιτείται, για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους
και την άσκηση των εξουσιών τους, κατά τα οριζόµενα είτε στην
παρούσα οδηγία είτε στο εθνικό δίκαιο που έχει θεσπισθεί δυνάµει
της παρούσας οδηγίας. Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν συνδροµή στις
αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών.
3.
Η παράγραφος 1 δεν παρεµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να
ανταλλάσσουν εµπιστευτικές πληροφορίες. Οι ανταλλασσόµενες µε
τον τρόπο αυτό πληροφορίες καλύπτονται από την υποχρέωση
τήρησης του επαγγελµατικού απόρρητου, το οποίο οφείλουν να
τηρούν τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί στις αρµόδιες αρχές που λαµβάνουν αυτές τις πληροφορίες.
4.
Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές ή µε φορείς τρίτων χωρών οι οικείες νοµοθεσίες των
οποίων επιτρέπουν την εκτέλεση οιουδήποτε από τα καθήκοντα που
ανατίθενται βάσει της παρούσας οδηγίας στις αρµόδιες αρχές,
σύµφωνα µε το άρθρο 24. Η ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται σε
εγγυήσεις τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου, τουλάχιστον
ισοδύναµες µε εκείνες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να αποσκοπεί στην εκτέλεση των εποπτικών αρµοδιοτήτων των προαναφερθεισών αρχών ή φορέων. Εφόσον οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, δεν είναι
δυνατό να κοινολογούνται χωρίς τη ρητή συµφωνία των αρµόδιων
αρχών που τις κοινολόγησαν και, οσάκις ενδείκνυται, µόνο για τους
σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συναίνεσή
τους.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 27
∆ιαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κινητών Αξιών, η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 1 της απόφασης
2001/528/ΕΚ.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι
τα εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται σύµφωνα µε την εν λόγω διαδικασία δεν τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.
Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται τρίµηνη.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Με την επιφύλαξη των ήδη θεσπισθέντων εκτελεστικών
µέτρων, µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2009, αναστέλλεται η εφαρµογή
των διατάξεών της παρούσας οδηγίας για τη θέσπιση τεχνικών
κανόνων και αποφάσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2. Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δύνανται να ανανεώνουν την ισχύ
των εν λόγω διατάξεων σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251
της συνθήκης και, για τον σκοπό αυτό, επανεξετάζουν τις διατάξεις
αυτές πριν από τη λήξη της τετραετούς περιόδου.

Άρθρο 28
Άρθρο 26
Προληπτικά µέτρα
1.
Όταν η αρµόδια αρχή κράτους µέλους υποδοχής διαπιστώνει
ότι ο εκδότης ή ο κάτοχος µετοχών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών
µέσων, ή το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 10,
έχει διαπράξει παρατυπίες ή έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του,
αναφέρει τα ευρήµατά της στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
προέλευσης.
2.
Εάν, παρά τα ληφθέντα µέτρα εκ µέρους της αρµόδιας αρχής
του κράτους µέλους προέλευσης ή λόγω ακαταλληλότητας των
µέτρων αυτών, ο εκδότης ή ο κάτοχος των κινητών αξιών εξακολουθεί να παραβιάζει τις σχετικές νοµικές ή κανονιστικές διατάξεις,
η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, αφού ενηµερώσει

Κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε,
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, να µπορούν να λαµβάνονται
τουλάχιστον τα κατάλληλα διοικητικά µέτρα ή να επιβάλλονται
αστικές ή/και διοικητικές κυρώσεις κατά των υπευθύνων προσώπων,
σε περίπτωση που οι θεσπισθείσες διατάξεις κατ' εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας δεν είναι σύµφωνες µε αυτή. Τα κράτη µέλη
διασφαλίζουν ότι τα µέτρα αυτά είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά
και αποτρεπτικά.
2. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην αρµόδια αρχή τη δυνατότητα
να αποκαλύπτει στο κοινό κάθε µέτρο που λαµβάνει ή κύρωση που
επιβάλλει για παράβαση των διατάξεων που θεσπίζονται
κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η κοινολόγηση
αυτή µπορεί να διακυβεύσει σοβαρά τις χρηµατοπιστωτικές αγορές
ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.
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Άρθρο 29
∆ικαίωµα προσφυγής
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι λαµβανόµενες βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία να µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο άσκησης ένδικων µέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

31.12.2004

ισοδυναµία µεταξύ των προαναφερθέντων λογιστικών προτύπων
και:
— των λογιστικών προτύπων που ορίζουν οι νοµοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις της τρίτης χώρας στην
οποία ο εκδότης έχει συσταθεί, ή
— των λογιστικών προτύπων µιας τρίτης χώρας που ο εκδότης
επέλεξε να εφαρµόζει.
4. Το κράτος µέλος προέλευσης δύναται να εξαιρεί τους εκδότες
µόνο ως προς τους χρεωστικούς τίτλους που έχουν ήδη γίνει δεκτοί
προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά της Κοινότητας πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2005 από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης δυνάµει του άρθρου 5, για διάστηµα 10 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2005, υπό την προϋπόθεση
ότι το κράτος µέλος προέλευσης αποφάσισε να χορηγήσει στους
εκδότες αυτούς το ευεργέτηµα των διατάξεων του άρθρου 27 της
οδηγίας 2001/34/ΕΚ τη στιγµή της εισαγωγής των εν λόγω χρεωστικών τίτλων.

Μεταβατικές διατάξεις
1.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας, το κράτος µέλος προέλευσης µπορεί να απαλλάσσει
από την υποχρέωση της δηµοσιοποίησης των οικονοµικών καταστάσεων δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 τους
εκδότες που αναφέρονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισµού
για την οικονοµική χρήση που αρχίζει την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2006.
2.
Παρά το άρθρο 12, παράγραφος 2, ο µέτοχος κοινοποιεί
στον εκδότη το αργότερο δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στο άρθρο 31, παράγραφος 1, το ποσοστό των
δικαιωµάτων ψήφου και του κεφαλαίου που κατέχει, σύµφωνα µε
τα άρθρα 9, 10 και 13, µε τους εκδότες κατά την ηµεροµηνία
αυτή, εκτός εάν έχει ήδη απευθύνει κοινοποίηση που περιέχει ισοδύναµες πληροφορίες πριν από αυτή την ηµεροµηνία.
Παρά το άρθρο 12, παράγραφος 6, ο εκδότης κοινολογεί µε τη
σειρά του τις πληροφορίες που έχει λάβει µέσω των κοινοποιήσεων
αυτών το αργότερο εντός τριών µηνών µετά την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στο άρθρο 31, παράγραφος 1.
3.
Εάν ο εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, το κράτος µέλος
προέλευσης δύναται να τον εξαιρεί µόνον ως προς τους χρεωστικούς τίτλους που ήδη έχουν γίνει δεκτοί προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά της Κοινότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου
2005 5 από την υποχρέωση κατάρτισης των οικονοµικών του
καταστάσεων βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 3 και της διαχειριστικής του έκθεσης βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 5, για όσο
καιρό:
α) η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης δέχεται ότι οι
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των εκδοτών που προέρχονται
από συγκεκριµένη τρίτη χώρα παρέχουν ειλικρινή και επακριβή
εικόνα τoυ ενεργητικού και του παθητικού, της οικονοµικής
κατάστασης και των αποτελεσµάτων του εκδότη·
β) η τρίτη χώρα στην οποία ο εκδότης έχει συσταθεί δεν έχει
καταστήσει υποχρεωτική την εφαρµογή των µνηµονευόµενων
στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 διεθνών
λογιστικών προτύπων, και
γ) η Επιτροπή δεν έχει λάβει καµία απόφαση δυνάµει του άρθρου
23, παράγραφος 4, στοιχείο ii) ως προς το αν υπάρχει ή όχι

Άρθρο 31
Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2007.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν µέτρα σύµφωνα µε τα άρθρα
3, παράγραφος 1, 8, παράγραφος 2, 8, παράγραφος 3, 9, παράγραφος 6 ή 30, γνωστοποιούν αµέσως τα µέτρα αυτά στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη.

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις
Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 31, παράγραφος
1, η οδηγία 2001/34/EΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1, τα σηµεία ζ) και η) διαγράφονται·
2. το άρθρο 4 διαγράφεται·
3. στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 διαγράφεται·
4. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής
κείµενο:
«2. Τα κράτη µέλη δύνανται να υποβάλλουν τους εκδότες
κινητών αξιών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο αξιών σε συµπληρωµατικές υποχρεώσεις, εφόσον αυτές οι συµπληρωµατικές
υποχρεώσεις ισχύουν γενικά για όλους τους εκδότες ή κατά
κατηγορία εκδοτών»·
5. τα άρθρα 65 έως 97 διαγράφονται·

31.12.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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6. τα άρθρα 102 και 103 διαγράφονται·
7. στο άρθρο 107, παράγραφος 3, διαγράφεται το δεύτερο
εδάφιο·
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παράγραφος 4 καθώς και των πιθανών επιπτώσεων στις ευρωπαϊκές
χρηµατοπιστωτικές αγορές.
Άρθρο 34

8. στο άρθρο 108, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), η φράση «της περιοδικής πληροφόρησης
που πρέπει να δηµοσιεύουν οι εταιρείες των οποίων οι
µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών» διαγράφεται·

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

β) το στοιχείο β), διαγράφεται·
γ) στο στοιχείο γ), το σηµείο (iii) διαγράφεται·

Άρθρο 35

δ) το στοιχείο δ) διαγράφεται.

Αποδέκτες

Οι παραποµπές στις καταργηθείσες διατάξεις θεωρούνται παραποµπές στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 33
Αναθεώρηση
Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τη
λειτουργία της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένου του κατά πόσον ενδείκνυται
ή όχι ο τερµατισµός της εξαίρεσης για υπάρχοντες χρεωστικούς
τίτλους µετά τη δεκαετή περίοδο που προβλέπει το άρθρο 30,

Έγινε στο Στρασβούργο, στις 15 ∆εκεµβρίου 2004.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ

