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(Akti, katerih objava je obvezna)

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA št. 2239/2004/ES
z dne 17. novembra 2004
o spremembi Sklepa Sveta 1999/784/ES o sodelovanju Skupnosti v Evropskem avdiovizualnem
observatoriju
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(3)

Čeprav je prosti pretok oseb, blaga in storitev utemeljen
v Pogodbi, pomanjkanje informacij o mnogih razlikah v
nacionalnih ureditvah na področju davčnega in delovnega prava ovira prosti pretok avdiovizualnih izdelkov
in storitev. Observatorij bi lahko nudil pozitivni
prispevek z zbiranjem in zagotavljanjem strokovnega
znanja in izkušenj ter sistematičnih informacij s področja
davčnega in delovnega prava, avtorskega prava in prava
varstva potrošnikov.

(4)

Na podlagi Resolucije Evropskega parlamenta z dne 4.
septembra 2003 o televiziji brez meja, v kateri je opredeljena zahteva po sestavi letnega primerjalnega poročila
o omogočanju dostopa digitalne televizije invalidom, bi
bilo treba Observatorij pozvati, da zbere letne podatke o
stopnjah televizijskih storitev, zagotovljenih za pomoč
invalidom v vseh državah članicah Evropske unije ali
Sveta Evrope, kot na primer podnaslavljanje, tonski zapis
in znakovni jezik.

(5)

Sodelovanje Skupnosti v Observatoriju se je izkazalo za
učinkovito pri podpiranju njegove dejavnosti.

(6)

Ustrezno je, da se takšno sodelovanje nadaljuje v
obdobju, v katerem Observatorij sprejema smernice za
svojo prihodnjo dejavnost po letu 2006.

(7)

Sklep 1999/784/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 157(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Svet je v Sklepu 1999/784/ES (4) sklenil, da bi morala
Skupnost postati članica Evropskega avdiovizualnega
observatorija (v nadaljevanju „Observatorij“), da bi
podprla njegovo dejavnost. Observatorij prispeva h
krepitvi konkurenčnosti avdiovizualne industrije Skupnosti z izboljšanjem prenosa informacij na industrijo,
zlasti na mala in srednje velika podjetja, ter s spodbujanjem večje preglednosti trga.

Večpredstavnost in nove tehnologije bodo igrale vedno
večjo vlogo v avdiovizualnem sektorju. Observatorij bi
lahko še naprej igral pomembno vlogo, če bi pravočasno
okrepili njegovo sposobnost slediti temu novemu
razvoju.

(1) UL C 98, 23.4.2004, str. 34.
(2) UL C 241, 28.9.2004, str. 15.
(3) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004.
(4) UL L 307, 2.12.1999, str. 61.
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SKLENILA:

Edini člen
Člen 5 Sklepa 1999/784/ES se nadomesti z:
„Člen 5
Ta sklep se uporablja do zadnjega dne zadnjega meseca sedmega leta, ki sledi letu njegovega sprejetja.“

V Bruslju, 17. novembra 2004
Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ
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UREDBA (ES) št. 2240/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 15. decembra 2004
o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 975/1999 o določitvi zahtev za izvajanje ukrepov na področju
razvojnega sodelovanja, ki prispevajo k doseganju splošnega cilja razvijati in krepiti demokracijo
in pravno državo ter spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(3)

Določbe Uredbe (ES) št. 975/1999 o postopkih v zvezi z
izvajanjem pomoči bi morale biti za izvajanje misij EU
za opazovanje volitev usklajene s pravnimi zahtevami
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25.
junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni
proračun Evropskih skupnosti (4).

(4)

Zaščita finančnih interesov Skupnosti ter boj proti goljufijam in nepravilnostim sta sestavni del Uredbe (ES) št.
975/1999. Zlasti bi morali sporazumi in pogodbe, sklenjeni v skladu s to uredbo, Komisiji omogočiti izvajanje
ukrepov iz Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z
dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na
kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito
finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami
in drugimi nepravilnostmi (5).

(5)

Ukrepe, potrebne za izvajanje Uredbe (ES) št. 975/1999,
je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES
z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6).

(6)

Uredbo (ES) št. 975/1999 je zato treba ustrezno spremeniti –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 179(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Ukrepi Skupnosti za spodbujanje človekovih pravic in
demokratičnih načel iz Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu in Svetu z dne 8. maja 2001 o vlogi
Evropske unije pri spodbujanju človekovih pravic in
demokratizacije v tretjih državah se nadaljujejo po letu
2004. Uredba (ES) št. 975/1999 (2) se je izkazala za
ustrezen pravni instrument pri izvajanju tehnične in
finančne podpore Skupnosti v zvezi z dejavnostmi na
področju človekovih pravic in demokratizacije v državah
v razvoju in drugih tretjih državah pri uresničevanju
splošnih ciljev. Vendar veljavnost te uredbe poteče 31.
decembra 2004. Zato je treba njeno veljavnost
podaljšati.

Na podlagi finančnega okvira iz Uredbe (ES) št.
975/1999 in okvirnih odobrenih sredstev za človekove
pravice in demokratizacijo do leta 2006 določa ta
uredba za podaljšano obdobje trajanja programa finančni
okvir, ki za organe, pristojne za proračun, v letnem
proračunskem postopku predstavlja prednostni referenčni okvir v smislu točke 33 Medinstitucionalnega
sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in
izboljšanju proračunskega postopka (3).

(1) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 2. decembra 2004.
(2) UL L 120, 8.5.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L
284, 31.10.2003, str. 1.).
(3) UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s
Sklepom 2003/429/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 147,
14.6.2003, str. 25).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 975/1999 se spremeni, kakor sledi:
1. V členu 2(2) se doda naslednja točka:
„(h) podpora prizadevanjem za spodbujanje vzpostavljanja
skupin demokratičnih držav v organih Združenih
narodov, specializiranih agencijah in regionalnih organizacijah.“.
(4) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(5) UL L 292, 15.11.1996, str. 2.
(6) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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2. Na koncu člena 4(1) se doda naslednji stavek:
„V primeru misij EU za opazovanje volitev in postopkov
'amicus curiae' so fizične osebe upravičene do financiranja
po tej uredbi.“.
3. Prvi stavek člena 5 se nadomesti z naslednjim:
„Da bi bili upravičeni do pomoči Skupnosti, morajo imeti
partnerji iz prvega stavka člena 4(1) svoj glavni sedež v
tretji državi, ki je upravičena do pomoči Skupnosti po tej
uredbi, ali v državi članici Skupnosti.“.
4. Člen 7(3) se nadomesti z naslednjim:
„3.
Finančna pomoč Skupnosti se v skladu s to uredbo
dodeli v obliki nepovratnih sredstev ali pogodb. V okviru
ukrepov iz člena 2 se člani misij EU za opazovanje volitev,
ki so plačani iz odobrenih proračunskih sredstev za človekove pravice in demokratizacijo, zaposlijo v skladu s
postopki, ki jih določi Komisija.“.

31.12.2004

Komisija je odgovorna za upravljanje letnih programov
dela, določenih v splošnem okviru večletnih kazalnih
programov, ter za njihovo prilagoditev v skladu s to
uredbo in ob upoštevanju potreb, ki jih narekuje fleksibilnost. Odločitve odražajo prednostne naloge in glavne skrbi
Evropske unije glede krepitve demokracije, pravne države
in spoštovanja človekovih pravic ter se opredelijo na
podlagi enkratnega značaja programov. Komisija zagotovi,
da je Evropski parlament v celoti obveščen o teh
postopkih.

3.
Komisija izvaja ukrepe Skupnosti po tej uredbi v
skladu s proračunskimi postopki in drugimi veljavnimi
postopki, zlasti tistimi iz Uredbe Sveta (ES, Euratom) št.
1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se
uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (*).

Člen 12

1.
Instrumenti iz člena 11(1) se sprejmejo v skladu s
postopkom iz člena 13(2).
5. Prvi odstavek člena 10 se nadomesti z naslednjim:
„Finančni okvir za izvedbo te uredbe za obdobje od 1.
januarja 2005 do 31. decembra 2006 je 134 milijonov
EUR.“.
6. Člena 11 in 12 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 11
1.
Komisija sprejme okvir za načrtovanje in določanje
dejavnosti Skupnosti.

Če spremembe letnih programov dela iz člena 11(1)(b) ne
presegajo 20 % skupnega zneska, ki jim je dodeljen, ali
bistveno ne spreminjajo v njih vsebovanih projektov ali
programov, Komisija takšne spremembe sprejme. Komisija
o tem obvesti Odbor iz člena 13(1).

2.
Finančne odločitve o projektih in programih, ki niso
zajeti v letnih programih dela in presegajo 1 milijon EUR,
se brez poseganja v člen 14 sprejmejo v skladu s
postopkom iz člena 13(2).
(*) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.“.

Okvir zajema zlasti:
7. Člen 13(2) se nadomesti z naslednjim:
(a) večletne kazalne programe in letna posodabljanja teh
programov,
(b) letne programe dela.

„2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4
in 7 Sklepa 1999/468/ES (1) ob upoštevanju določb člena
8 Sklepa.

V posebnih okoliščinah se lahko odobrijo posebni ukrepi,
ki niso zajeti v letnem programu dela.
Rok, določen v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je 30 dni.“.
2.
Komisija pripravi letno poročilo, ki določa načrtovanje programov za naslednje leto po regiji in sektorju, in
o izvajanju poroča Evropskemu parlamentu.

8. Drugi stavek člena 15 se črta.
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9. Člen 17 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 17
Vsak sporazum ali pogodba, sklenjena v skladu s to
uredbo, izrecno določa, da imata Komisija in Računsko
sodišče pooblastila za nadzor dokumentacije in prostorov
pri vseh izvajalcih in pod-izvajalcih, ki so prejeli sredstva
Skupnosti. Uporablja se Uredba Sveta (Euratom, ES) št.
2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito

L 390/5

finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami
in drugimi nepravilnostmi (*).
(*) UL L 292, 15.11.1996, str. 2.“.
10. V drugem stavku člena 20 se datum „31. decembra 2004“
nadomesti z datumom „31. decembra 2006“.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Strasbourgu, 15. decembra 2004
Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ
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ODLOČBA št. 2241/2004/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 15. decembra 2004
o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(3)

Resolucija Sveta z dne 19. decembra 2002 o promociji
okrepljenega evropskega sodelovanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (8) je izrazila
potrebo po ukrepih za povečanje preglednosti v
poklicnem izobraževanju in usposabljanju z uvajanjem
in racionalizacijo informacijskih orodij in omrežja,
vključno z združitvijo obstoječih instrumentov v en sam
enoten okvir. Ta okvir naj bi sestavljala mapa dokumentov z enotnim imenom in logotipom, podpirali pa
naj bi ga ustrezni informacijski sistemi in stalne promocijske dejavnosti na evropski in nacionalni ravni.

(4)

Tako na ravni Skupnosti kot na mednarodni ravni je bilo
v zadnjih letih razvitih precej instrumentov, ki naj
evropskim državljanom pomagajo pri boljšem predstavljanju svojih kvalifikacij in usposobljenosti pri iskanju
zaposlitve ali vstopu v učni sistem. Ti instrumenti so
skupna evropska oblika življenjepisa (CV), ki je bila predlagana s Priporočilom Komisije 2002/236/ES z dne 11.
marca 2002 (9), priloga k diplomi, ki je bila priporočena
v Konvenciji o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
evropski regiji, sprejeti 11. aprila 1997 v Lizboni,
Evropski indeks usposabljanja, ki ga uvaja Odločba Sveta
1999/51/ES z dne 21. decembra 1998 o spodbujanju
Evropskih poti za usposabljanje, povezano z delom,
vključno z delom vajencev (10), priloga k certifikatu in
evropska jezikovna mapa, ki jo je zasnoval Svet Evrope.
Enotni okvir mora vključevati vse te instrumente.

(5)

Enotni okvir mora biti odprt za bodoče vključevanje
drugih, z njegovim namenom skladnih dokumentov, ko
bodo izvedbena struktura in postopki vzpostavljeni in
pripravljeni za izvajanje. Zlasti bi se enotni okvir
pozneje lahko razširil z dokumentom, ki bo beležil imetnikovo usposobljenost na področju informacijske tehnologije.

(6)

Zagotavljanje kakovostnih informacij in napotkov je
pomemben dejavnik pri prizadevanju za boljšo preglednost kvalifikacij in usposobljenosti. Vloga obstoječih
storitev in omrežij je že sedaj dragocena, s tesnejšim
sodelovanjem pa se lahko še okrepi, s čimer se bo povečala dodana vrednost ukrepov Skupnosti.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti členov 149 in 150 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),
ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),
v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izboljšana preglednost kvalifikacij in usposobljenosti bo
olajšala vseevropsko mobilnost za namene vseživljenjskega učenja in s tem prispevala k razvoju kakovostnega
izobraževanja in usposabljanja, olajšala pa bo tudi
mobilnost v poklicne namene, tako med državami kot
med sektorji.

(2)

V Akcijskem načrtu o mobilnosti (4), ki ga je potrdil
Evropski svet v Nici z dne 7. do 9. decembra 2000, in v
Priporočilu 2001/613/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 10. julija 2001 o mobilnosti znotraj Skupnosti za študente, osebe v procesu usposabljanja, prostovoljce, učitelje in mentorje (5), je bila priporočena
posplošitev uporabe dokumentov za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti z namenom vzpostavitve evropskega območja kvalifikacij. Akcijski načrt Komisije za
spretnosti in mobilnost je izrazil potrebo po razvoju in
okrepitvi sredstev v zvezi s preglednostjo in prenosljivostjo kvalifikacij, s katerimi bi se olajšala mobilnost v
in med sektorji. Nadaljnje ukrepanje v zvezi z uvedbo
instrumentov za izboljšanje preglednosti diplom in kvalifikacij je zahteval tudi Evropski svet v Barceloni 15. in
16. marca 2002. Resoluciji Sveta z dne 3. junija 2002 o
spretnostih in mobilnosti (6) in z dne 27. junija 2002 o
vseživljenjskem učenju (7) izražata zahtevo po okrepljenem sodelovanju, s pomočjo katerega bi med drugim
vzpostavili na obstoječih instrumentih temelječi okvir za
preglednost in priznavanje.

(1) UL C 117, 30.4.2004, str. 12.
(2) UL C 121, 30. 4. 2004, str. 10.
(3) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 21. oktobra
2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Evropskega
parlamenta z dne 14. decembra 2004 (še ni objavljeno v Uradnem
listu).
(4) UL C 371, 23.12. 2000, str. 4.
(5) UL L 215, 9.8.2001, str. 30.
(6) UL C 162, 6.7.2002, str. 1.
(7) UL C 163, 9.7.2002, str. 1.

(8) UL C 13, 18.1.2003, str. 2.
(9) UL L 79, 22.3.2002, str. 66.
(10) UL L 17, 22.1.1999, str. 45.
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Zaradi tega je treba zagotoviti medsebojno povezanost
in komplementarnost ukrepov, ki se izvajajo v skladu s
to odločbo in drugimi ustreznimi politikami, instrumenti
in dejavnostmi. Slednje vključujejo, na ravni Skupnosti,
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
(Cedefop), ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št.
337/75 (1), Evropsko fundacijo za usposabljanje, ustanovljeno z Uredbo Sveta (EGS) št. 1360/90 (2) in
Evropsko mrežo služb za zaposlovanje (EURES), ustanovljeno z Odločbo Komisije 2003/8/ES z dne 23.
decembra 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) št.
1612/68 glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja
po delovnih mestih (3). Na mednarodni ravni so to tudi
Nacionalni informacijski centri za akademsko priznavanje (ENIC), ki sta jih ustanovila Svet Evrope in Unesco.

Dokument Evropski indeks usposabljanja, zasnovan z
Odločbo 1999/51/ES je zato treba zamenjati s
podobnim dokumentom s širšim področjem uporabe, ki
bo beležil vsa obdobja transnacionalne mobilnosti v
učne namene na kateri koli stopnji in za kakršen koli
namen, opravljena po vsej Evropi, in ki izpolnjujejo
ustrezna kakovostna merila.
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imeli posebno vlogo glede pobud o preglednosti, ki se
jih lahko pravočasno vključi v Europass.
(12)

Ker države članice cilja te odločbe, namreč ustanovitve
enotnega okvirja Skupnosti za preglednost kvalifikacij in
usposobljenosti, same ne morejo doseči v zadostni meri
in je torej ta cilji lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko
Skupnost sprejme ukrepe po načelu subsidiarnosti, kakor
ga določa člen 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena ta odločba ne presega tistega, kar je
potrebno za dosego teh ciljev.

(13)

Ukrepi, potrebni za izvedbo te odločbe, se sprejmejo v
skladu z Odločbo Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija
1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji
podeljenih izvedbenih pooblastil (6).

(14)

Odločbo 1999/51/ES je treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

(9)

(10)

Europass je treba izvajati prek nacionalnih organov v
skladu s členoma 54(2)(c) in (3) Uredbe sveta (ES,
Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun
Evropskih skupnosti (4).

Udeležba mora biti odprta za vse države pristopnice, za
države, ki niso članice Skupnosti in so članice Evropskega gospodarskega prostora in za države kandidatke
za vstop v Evropsko unijo, v skladu z ustreznimi predpisi v dokumentih, ki urejajo odnose med Evropsko
skupnostjo in temi državami. Možnost uporabe sistema
morajo imeti tudi državljani tretjih držav s prebivališčem
v Evropski uniji.

Člen 1
Predmet urejanja in področje uporabe
S to odločbo se vzpostavi enotni okvir Skupnosti za doseganje
preglednosti kvalifikacij in usposobljenosti z oblikovanjem
osebne, usklajene mape dokumentov z imenom „Europass“, ki
jo lahko državljani uporabljajo prostovoljno, za boljše sporočanje in predstavljanje svojih kvalifikacij in usposobljenosti po
vsej Evropi. Uporaba Europassa ali drugih Europassovih dokumentov ne nalaga nobenih drugih obveznosti, niti ne dodeljuje
nobenih drugih pravic kot tistih, ki so opredeljene v tej
odločbi.

Člen 2
(11)

Socialni partnerji imajo pri tej odločbi pomembno vlogo
in jih je treba vključiti v njeno izvajanje. Svetovalni
odbor za poklicno usposabljanje, ki je bil ustanovljen z
Odločbo sveta 63/266/EGS z dne 2. aprila 1963 o
splošnih načelih za izvajanje skupne politike poklicnega
usposabljanja (5), ki ga sestavljajo predstavniki socialnih
partnerjev in nacionalnih organov držav članic, je treba
redno obveščati o izvajanju te odločbe. Socialni partnerji
na evropski ravni in druge zainteresirane strani, vključno
z ustanovami za izobraževanje in usposabljanje, bodo

Europass dokumenti
Europass dokumenti so:
(a) Europass življenjepis (v nadaljevanju „Europass-CV“) iz
člena 5;
(b) dokumenti iz členov od 6 do 9;

1

( ) UL L 39, 13.2.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1655/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 41).
(2) UL L 131, 23.5.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1648/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 22).
(3) UL L 5, 10.1.2003, str. 16.
(4) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(5) UL 63, 20.4.1963, str. 1338.

(c) drugi dokumenti, ki jih kot Europass dokumente odobri
Komisija, v skladu z merili iz Priloge I in postopki iz člena
4(2).
(6) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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Člen 9

Člen 3
Socialni partnerji
Ne glede na postopek iz člena 4(2) se Komisija posvetuje s
socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi na
evropski ravni, vključno z ustanovami za izobraževanje in
usposabljanje.

Europass-priloga k certifikatu
Europass-priloga k certifikatu opisuje usposobljenost in kvalifikacije, ki jih opredeljuje certifikat o poklicnem usposabljanju.
Europass-priloga k certifikatu je določena v Prilogi VI.

Člen 4
Člen 10

Postopek odbora
1.
Za namene člena 2(c) Komisiji pomaga, odvisno od vrste
zadevnega dokumenta, Odbor Socrates in/ali Odbor Leonardo
da Vinci, ustanovljen s Sklepom št. 253/2000/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. januarja 2000 o uvedbi druge
faze Akcijskega programa Skupnosti na področju izobraževanja
„Socrates“ (1) oziroma s Sklepom Sveta 1999/382/ES z dne 26.
aprila 1999 o uvedbi druge faze Akcijskega programa Skupnosti za poklicno usposabljanje „Leonardo da Vinci“ (2).

Europass na internetu
Zaradi izvajanja te odločbe Komisija in pristojni nacionalni
organi sodelujejo pri postavitvi in upravljanju medmrežnega
informacijskega sistema Europass, sestavljenega iz elementov, s
katerimi se upravlja na ravni Skupnosti, in elementov, s katerimi se upravlja na nacionalni ravni. Informacijski sistem za
podporo okvira Europass je določen v Prilogi VII.

2.
Kadar se sklicuje na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in
7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
Člen 11
Člen 5
Nacionalni centri Europass (NCE)

Europass-CV
Europass-CV državljanom ponuja možnost za jasno in razumljivo predstavitev informacij o svojih kvalifikacijah in usposobljenosti. Europass-CV je določen v Prilogi II.

Člen 6
Europass-mobilnost
Europass-mobilnost beleži obdobja učenja, ki jih njegovi imetniki opravijo izven svoje države. Europass-mobilnost je določena v Prilogi III.

Člen 7
Europass-priloga k diplomi
Europass-priloga k diplomi vsebuje informacije o imetnikovih
izobraževalnih dosežkih na visokošolski ravni. Europass-priloga
k diplomi je določena v Prilogi IV.

Člen 8
Europass-jezikovna mapa
Europass-jezikovna mapa državljanom ponuja možnost predstavitve svojega znanja jezikov. Europass-jezikovna mapa je
določena v Prilogi V.
(1) UL L 28, 3.2.2000, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen z Uredbo
Sveta (ES) št. 885/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 1).
(2) UL L 146, 11.6.1999, str. 33. Sklep, kakor je bil spremenjen z
Uredbo (ES) št. 885/2004.

1. Vsaka država članica je odgovorna za izvajanje te odločbe
na nacionalni ravni. V ta namen vsaka država članica ustanovi
Nacionalni center Europass (NCE), ki je odgovoren za usklajevanje aktivnosti iz te odločbe na nacionalni ravni in ki bo
zamenjal ali razvil, kadar je to primerno, obstoječe organe, ki
sedaj izvajajo podobne aktivnosti.
S tem je ustanovljena evropska mreža NCE. Njihove aktivnosti
usklajuje Komisija.
2.

Naloge NCE so:

(a) usklajevanje, v sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi
organi, aktivnosti v zvezi z dostopnostjo ali izdajanjem
Europass dokumentov, ali, kadar je to primerno, izvajanje
teh aktivnosti;
(b) postavitev in upravljanje nacionalnega informacijskega
sistema v skladu s členom 10;
(c) spodbujanje uporabe Europassa, vključno z medmrežnimi
storitvami;
(d) zagotavljanje, v sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi
organi, da so ustrezne informacije in navodila o Europassu
in njegovih dokumentih na voljo vsakemu državljanu;
(e) olajšanje posredovanja informacij in napotkov o učnih
možnostih v Evropi, o strukturi sistemov za izobraževanje
in usposabljanje, in o drugih zadevah, povezanih z mobilnostjo v učne namene, še zlasti prek tesnega usklajevanja s
pristojnimi nacionalnimi službami in službami Skupnosti,
in kadar je to primerno, dati na voljo uvodni priročnik o
mobilnosti državljanom;
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(f) upravljanje s finančno podporo Skupnosti za vse aktivnosti
v zvezi s to odločbo na nacionalni ravni;

Člen 14
Sodelujoče države

(g) sodelovanje v evropski mreži NCE, ki jo usklajuje Komisija.
3.
NCE deluje kot izvedbeni organ na nacionalni ravni v
skladu s členoma 54(2)(c) in (3) Uredbe (ES, Euratom) št.
1605/2002.
Člen 12
Skupne naloge Komisije in držav članic

1. Sodelovanje v dejavnostih iz te odločbe je odprto za vse
države pristopnice in za države, ki niso članice Skupnosti in so
članice Evropskega gospodarskega prostora, v skladu s pogoji,
določenimi v Sporazumu o EGP.
2. Sodelovanje je odprto tudi za države kandidatke za
pristop k Evropski uniji v skladu z ustreznimi Evropskimi
sporazumi.

Komisija in države članice:
(a) zagotavljajo, da se na ravni Skupnosti in na nacionalni
ravni izvajajo ustrezne aktivnosti predstavljanja in obveščanja, ki so med drugim namenjene državljanom, ponudnikom izobraževanja in usposabljanja ter socialnim partnerjem in podjetjem, vključno z MSP, s katerimi podpirajo in
povezujejo delovanje NCE;

Člen 15
Ocenjevanje
Do 1. januara 2008, nato pa na vsaka štiri leta, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni izvajanja
te odločbe, ki temelji na oceni neodvisnega organa.

(b) zagotavljajo ustrezno sodelovanje, na primerni ravni, z
zadevnimi službami, še zlasti s službo EURES in drugimi
službami Skupnosti;
(c) sprejemajo ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti, še
zlasti s krepitvijo ozaveščenosti med zadevnimi udeleženci;
(d) zagotavljajo, da so zainteresirane strani, vključno z izobraževalnimi ustanovami in ustanovami za usposabljanje ter
socialnimi partnerji, vključene v izvajanje te odločbe;
(e) zagotavljajo, da se pri vseh dejavnostih v zvezi z izvajanjem
te odločbe v celoti spoštujejo ustrezni predpisi Skupnosti in
nacionalni predpisi o obdelavi osebnih podatkov in varovanju zasebnosti.

Člen 16
Finančne določbe
Organi, pristojni za proračun, dodelijo letna odobrena sredstva
v okviru omejitev iz finančne perspektive. S stroški, povezanimi
s to odločbo, se upravlja, kakor je to določeno v Prilogi VIII.
Člen 17
Razveljavitev
Odločba 1999/51/ES se razveljavi.

Člen 13

Člen 18

Naloge Komisije

Začetek veljavnosti

1.
Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotavlja
vsesplošno usklajenost dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s to
odločbo, z drugimi ustreznimi politikami, instrumenti in dejavnostmi Skupnosti, še zlasti na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja, mladine, zaposlovanja, socialne vključenosti, raziskav in tehnološkega razvoja.
2.
Komisija pri izvajanju te odločbe zagotovi strokovno
znanje Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja
(Cedefop) v skladu z Uredbo (EGS) št. 337/75. Pod istimi pogoji
in na ustreznih področjih se pod okriljem Komisije vzpostavi
usklajevanje z Evropsko fundacijo za usposabljanje, kakor jo
določa Uredba (EGS) št. 1360/90.
3.
Komisija o izvajanju te odločbe redno obvešča Evropski
parlament in Svet, pa tudi druge pristojne organe, še zlasti
Svetovalni odbor za poklicno usposabljanje.

Ta odločba začne veljati 1. januarja 2005.
Člen 19
Naslovniki
Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 15. decembra 2004
Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ
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PRILOGA I
Merila za uvedbo novih Europass dokumentov iz člena 2(c)
Vsi novi Europass dokumenti morajo spoštovati naslednja minimalna merila:
1.
Ustreznost: Europass dokumenti si morajo izrecno prizadevati za izboljšanje preglednosti kvalifikacij in usposobljenosti;
2.
Evropska razsežnost: brez poseganja v njihovo prostovoljno naravo naj bi se Europass dokumenti načeloma
uporabljali v vseh državah članicah;
3.

Jezikovni obseg: vzorci Europass dokumentov morajo biti na voljo vsaj v vseh uradnih jezikih Evropske unije;

4.
Izvedljivost: Europass dokumenti morajo biti prilagojeni za učinkovito razširjanje, kadar je to primerno s strani
organov, pristojnih za podeljevanje, tako v papirni kot v elektronski obliki.

PRILOGA II
EUROPASS ŽIVLJENJEPIS (EUROPASS-CV)
1. Opis
1.1. Europass-CV temelji na skupni evropski obliki življenjepisa (CV), ki je bila predlagana s Priporočilom Komisije
2002/236/ES.
Vsakemu državljanu ponuja vzorec za sistematično, kronološko in razgibano predstavitev svojih kvalifikacij in usposobljenosti. Na voljo so posebna navodila za različna področja, pripravljen pa je tudi skupek smernic in primerov, ki so
državljanom v pomoč pri izpolnjevanju Europass-CV.
1.2.

Europass-CV vključuje kategorije za predstavitev:

— podatkov o osebnih zadevah, jezikovnega znanja, delovnih izkušenj in dosežkov na področju izobraževanja in usposabljanja;
— dodatnega znanja vsakega posameznika, s poudarkom na njegovih tehničnih, organizacijskih, umetniških in socialnih
sposobnostih;
— dodatnih informacij, ki se lahko dodajo Europass-CV v obliki ene ali več prilog.
1.3.

Europass-CV je osebni dokument, ki vsebuje napisane lastne izjave vsakega posameznika.

1.4. Vzorec je precej podroben, toda od vsakega posameznika je odvisno, katera polja se bo odločil izpolniti. Posamezniki, ki izpolnijo elektronsko obliko – sneto ali izpolnjeno na mreži – morajo imeti možnost izbrisa polja, ki ga ne
želijo izpolniti. Če oseba na primer ne označi, katerega spola je, ali nima posebnega tehničnega znanja, mora imeti
možnost izbrisa teh polj, tako da na ekranu ali na natisnjeni različici ni praznih polj.
1.5. Europass-CV je glavno ogrodje Europass: Europass mapo posameznega državljana sestavljajo Europass-CV, ki ga
državljan ali državljanka izpolni sam(-a), ter eden ali več Europass dokumentov, glede na njegovo/njeno učno in delovno
zgodovino. Elektronska oblika Europass-CV mora omogočati vzpostavljanje povezave iz njegovih rubrik v ustrezne Europass dokumente, na primer iz rubrike o izobraževanju in usposabljanju v prilogo k diplomi ali prilogo k certifikatu.
1.6. V skladu s členom 12(e) te odločbe, morajo pristojni organi glede upravljanja z Europass-CV, zlasti z njegovo
elektronsko obliko, sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovijo popolno spoštovanje ustreznih predpisov Skupnosti in nacionalnih predpisov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in varovanjem zasebnosti.

2. Skupna struktura Europass-CV
V spodnjem okviru se nahaja vzorec strukture in besedila Europass-CV. O postavitvi papirne in elektronske različice, pa
tudi o spremembah strukture in besedila, se bodo dogovorili Komisija in pristojni nacionalni organi.
Besedilo v ležečem tisku je mišljeno kot pomoč pri izpolnjevanju dokumenta.
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PRILOGA III
EUROPASS-MOBILNOST

1. Opis
1.1. Europass-mobilnost je namenjena beleženju Evropskih učnih poti iz razdelka 1.2. z uporabo skupne evropske
oblike.
To je osebni dokument, ki beleži opravljene Evropske učne poti imetnika in bo imetniku v pomoč pri boljšem sporočanju znanja, pridobljenega na podlagi izkušenj, predvsem v smislu usposobljenosti.
1.2. Evropska učna pot je obdobje, ki ga oseba – ne glede na njeno starost, stopnjo izobrazbe ali poklicni status –
preživi v drugi državi zaradi učenja in ki:
(a) spada v okvir programa Skupnosti na področju izobraževanja in usposabljanja;
(b) ali pa izpolnjuje naslednja kakovostna merila:
— obdobje v drugi državi spada v okvir učne pobude države, iz katere prihaja oseba, ki se učenja udeleži,
— organizacija, odgovorna za učno pobudo v državi izvora (organizacija pošiljateljica) se dogovori z organizacijo
gostiteljico in Nacionalnemu centru Europass ali organu, ki je pooblaščen za vodenje Europass-mobilnosti v
državi izvora, posreduje pisni sporazum o vsebini, ciljih in trajanju Evropske učne poti in zagotovi, da je zadevni
osebi na voljo ustrezna jezikovna priprava, ter določi njenega mentorja v državi gostiteljici, ki ji bo pomagal, ji
posredoval informacije, jo usmerjal in spremljal,
— vsaka vključena država mora biti država članica Evropske unije ali članica EFTA/EGP,
— kadar je to primerno, organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica sodelujeta pri posredovanju ustreznih
informacij zadevni osebi o zdravju in varnosti na delovnem mestu, delovnem pravu, ukrepih glede enakopravnosti in o drugih z delom povezanih predpisih, ki veljajo v državi gostiteljici.
1.3. Europass-mobilnost izpolnita organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica, ki sta vključeni v projekt
mobilnosti, v jeziku, za katerega sta se dogovorili z zadevno osebo.
Državljani, ki se jim podeli dokument Europass-mobilnost, so upravičeni do prevoda v drug jezik, pri čemer se odločajo
med jezikoma organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice ali tretjim evropskim jezikom. V primeru prevoda v
tretji jezik je zanj odgovorna organizacija pošiljateljica.
1.4. Europass-mobilnost vključuje osebne podatke (glejte odstavek 2 spodaj). Ime osebe, ki se ji podeli Europassmobilnost, je edini obvezni osebni podatek. Organizacije, ki izpolnijo dokument Europass-mobilnost, lahko druga polja
o osebnih podatkih izpolnijo le s privoljenjem zadevne osebe.
Polje „kvalifikacija“ ni obvezno, ob upoštevanju dejstva, da pobuda za izobraževanje ali usposabljanje ne vodi vedno do
pridobitve formalne kvalifikacije.
Vsi dogovori o izpolnjevanju dokumenta Europass-mobilnost v elektronski obliki – sneti ali izpolnjeni na mreži –
morajo omogočati izbris vseh neizpolnjenih polj, tako da na zaslonu ali natisnjeni različici ni praznih polj.
1.5.

Odgovornost Nacionalnega centra Europass je zagotoviti, da:

— se dokumenti Europass-mobilnost izdajajo le za beleženje Evropskih učnih poti;
— so vsi dokumenti Europass-mobilnost izpolnjeni v elektronski obliki;
— se vsi dokumenti Europass-mobilnost njihovim imetnikom podelijo tudi v papirni obliki, za kar se uporablja mapo,
oblikovano v sodelovanju s Komisijo posebej za ta namen.
1.6. V skladu s členom 12(e) te odločbe, morajo pristojni organi glede upravljanja z dokumentom Europass-mobilnost, zlasti z njegovo elektronsko obliko, sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovijo popolno spoštovanje ustreznih predpisov Skupnosti in nacionalnih predpisov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in varovanjem zasebnosti.

2. Skupna oblika Europass-mobilnosti
V spodnjem okviru se nahajata struktura in besedilo dokumenta Europass-mobilnost. O postavitvi papirne in elektronske
različice, pa tudi o spremembah strukture in besedila, se bodo dogovorili Komisija in pristojni nacionalni organi.
Zaradi lažjega iskanja v večjezičnem glosarju so vse točke besedila oštevilčene. Besedilo v ležečem tisku je mišljeno kot
pomoč pri izpolnjevanju dokumenta. Z zvezdico (*) označena polja niso obvezna.
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PRILOGA IV
EUROPASS-PRILOGA K DIPLOMI

1. Opis
1.1. Europass-priloga k diplomi (PD) je dokument, priložen k visokošolski diplomi, z njeno pomočjo pa tretje osebe –
še zlasti tiste iz drugih držav – lažje razumejo, kaj diploma pomeni v smislu pridobljenega znanja in usposobljenosti
njenega imetnika.
V ta namen PD opisuje vrsto, stopnjo, okvir, vsebino in status študija, ki ga je opravil in uspešno zaključil imetnik originalne diplome, h kateri je PD priložena. To je torej osebni dokument, ki se nanaša na vsakega imetnika posebej.
1.2. PD ne nadomešča originalne diplome in akademskim ustanovam drugih držav ne daje pravice za formalno
priznavanje originalne diplome. Po drugi strani omogoča tehtno upoštevanje originalne diplome in je torej v pomoč pri
njenem priznavanju s strani pristojnih organov ali sprejemnega osebja visokošolskih ustanov.
1.3. PD izdajo pristojni nacionalni organi v skladu z vzorcem, ki ga je pripravila, preizkusila in izpopolnila skupna
evropska delovna skupina Komisije, Sveta Evrope in organizacije UNESCO. Vzorec PD je na voljo v uradnih jezikih
Evropske unije. Je prilagodljiv, neobvezujoč pripomoček, zasnovan v praktične namene, z možnostjo prilagajanja
lokalnim potrebam ter bo redno pregledovan.
1.4. PD je sestavljena iz osmih poglavij, ki vsebujejo informacije o diplomantu (1), visokošolski izobrazbi (2), stopnji
izobrazbe (3), študiju in uspešnosti diplomanta (4), možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja (5), dodatne informacije (6), podpis pooblaščene osebe in pečat (7) ter informacijo o nacionalnem visokošolskem sistemu (8). Podatke je
treba vnesti v vseh osem poglavij. Tam, kjer podatkov ni, je treba navesti razloge za to. Institucije pri postopku overovitve PD uporabljajo enake postopke.
1.5. V skladu s členom 12(e) te odločbe, pristojni organi glede upravljanja s prilogo k diplomi, zlasti z njenim elektronskim izvodom, sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo popolno spoštovanje ustreznih predpisov Skupnosti in
nacionalnih predpisov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in varovanjem zasebnosti.
2. Skupna struktura PD
V spodnjem okviru se nahaja skupni, neobvezujoč vzorec strukture in besedila PD. O postavitvi papirne in elektronske
različice se dogovori s pristojnimi nacionalnimi organi.
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PRILOGA V
EUROPASS-JEZIKOVNA MAPA

1. Opis

1.1. Europass-jezikovna mapa (JM), ki jo je razvil Svet Evrope, je dokument, v katerega posameznik beleži svoje
učenje jezikov ter kulturne izkušnje in znanja.
1.2.

JM ima dve funkciji: pedagoško in poročevalno.

Kar zadeva prvo, je JM namenjena spodbujanju motivacije pri učencih jezikov, da še povečajo svojo spodobnost sporazumevanja v različnih jezikih in si prizadevajo za nove učne in medkulturne izkušnje. Učencem pomaga pri določanju
učnih ciljev, načrtovanju učenja in samostojnemu pridobivanju znanja.
Kar zadeva poročevalno funkcijo, je JM namenjena dokumentiranju imetnikovega jezikovnega znanja na izčrpen, informativen, pregleden in zanesljiv način. Učencem pomaga natančno spremljati doseženo stopnjo znanja v enem ali več
tujih jezikih ter jim omogoča na podroben in mednarodno primerljiv način o tem seznanjati druge. Vse znanje je dragoceno, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno s formalnim ali neformalnim izobraževanjem.
1.3.

JM vsebuje:

— jezikovni potni list, ki ga lastnik redno dopolnjuje. V njem lastnik opisuje svoje jezikovno znanje, v skladu s skupnimi, za vso Evropo enakimi merili;
— podroben jezikovni življenjepis, v katerega lastnik beleži svoje izkušnje v zvezi z vsakim jezikom;
— zbirnik, v katerem so shranjeni primeri osebnega dela za prikaz jezikovnega znanja.
Europass-jezikovna mapa je last učenca.
1.4. Za vse jezikovne mape je določen niz skupnih načel in smernic. Svet Evrope in države članice so razvile različne
vzorce, glede na starost učencev in različne nacionalne okvire. Vsi vzorci morajo biti v skladu z dogovorjenimi načeli,
odobriti pa jih mora Evropski odbor za potrjevanje, da lahko nosijo logotip Sveta Evrope. Spodaj se nahaja vzorec jezikovnega potnega lista, ki je del mape, izpolnjen pa mora biti v skladu z določeno zgradbo.
1.5. V skladu s členom 12(e) te odločbe, pristojni organi glede upravljanja z JM, zlasti z njeno elektronsko obliko,
sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo popolno spoštovanje ustreznih predpisov Skupnosti in nacionalnih predpisov
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in varovanjem zasebnosti.

2. Skupna struktura jezikovnega potnega lista iz JM

V spodnjem okviru se nahaja skupni, neobvezujoč vzorec strukture in besedila jezikovnega potnega lista iz JM. O postavitvi papirne in elektronske različice se dogovori s pristojnimi nacionalnimi organi.

(Europass logotip)

JEZIKOVNI POTNI LIST

Profil jezikovnega znanja
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Povzetek jezikovnega učenja in medkulturnih izkušenj
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PRILOGA VI
EUROPASS-PRILOGA K CERTIFIKATU
1. Opis
1.1. Europass-priloga k certifikatu (PC) je dokument, ki je priložen k certifikatu o poklicnem usposabljanju, s pomočjo
katere tretje osebe – še zlasti tiste iz drugih držav – lažje razumejo, kaj ta certifikat pomeni v smislu pridobljene usposobljenosti njegovega imetnika.
V ta namen PC vsebuje informacije o:
— pridobljenem znanju in usposobljenosti,
— obsegu dostopnih zaposlitev,
— organih, pristojnih za podeljevanje in potrjevanje,
— stopnji certifikata,
— različnih načinih za njegovo pridobitev,
— vpisnih pogojih in možnostih za izobraževanje na naslednji stopnji.
1.2. PC ne zamenjuje originalnega certifikata in organom drugih držav ne daje pravice za formalno priznavanje originalnega certifikata. Po drugi strani olajšuje tehtno upoštevanje originalnega certifikata, in je tako v pomoč pri pridobitvi
njegovega priznavanja s strani pristojnih organov.
1.3. PC pripravijo pristojni organi na nacionalni ravni in jih izdajo državljanom, ki imajo ustrezen certifikat v skladu
s postopki, dogovorjenimi na nacionalni ravni.
2. Skupna struktura PC
V spodnjem okviru se nahaja skupni vzorec strukture in besedila PC. O postavitvi papirne in elektronske različice, pa
tudi o spremembah strukture in besedila, se bodo dogovorili Komisija in pristojni nacionalni organi.
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PRILOGA VII
INFORMACIJSKI SISTEMI

Komisija in države članice bodo sodelovale pri zagotavljanju, da imajo vsi državljani možnost izpolniti Europass-CV in
tiste Europass dokumente, za katere ni nujno, da jih izda pooblaščeni organ, tudi na internetu.
Vsi Europass dokumenti, ki jih izdajo pooblaščeni organi, se izpolnijo tudi v elektronski obliki in so na razpolago
njihovim imetnikom. Izbiro primernih tehnoloških instrumentov v sodelovanju opravita Komisija in pristojni nacionalni
organi, pri čemer upoštevajo stanje tehnike in obstoječe nacionalne sisteme, ob tem pa morajo zagotoviti spodaj naštete
lastnosti.
1. Načela oblikovanja
Odprti sistem. Informacijski sistem Europass je treba razviti ob upoštevanju možnosti za nadaljnji razvoj, še zlasti glede
vključevanja novih dokumentov v okvir Europass in povezovanja z informacijskimi službami za zaposlovanje in učne
priložnosti.
Interoperabilnost. Deli informacijskega sistema, ki se upravljajo na nacionalni ravni v različnih državah, morajo biti v
celoti medoperabilni drug z drugim in z deli, s katerimi se upravlja na ravni Skupnosti.
2. Ravnanje in dostop do dokumentov
2.1. Vsi Europass dokumenti, ki jih izdajo pooblaščeni organi, morajo biti izpolnjeni tudi v elektronski obliki, v
skladu s postopki, dogovorjenimi med organi za izdajanje in Nacionalnim centrom Europass ter skladno s postopki,
dogovorjenimi na evropski ravni.
2.2. Europass-CV in drugi Europass dokumenti, za katere ni nujno,da jih izdajo pooblaščeni organi, morajo biti na
voljo tudi v elektronski obliki.
2.3.

Državljani bodo upravičeni do:

— medmrežnega izpolnjevanja Europass-CV in drugih Europass dokumentov, za katere ni nujno, da jih izdajo pooblaščeni organi;
— vzpostavitve, dopolnjevanja in odstranjevanja povezav med Europass-CV in drugimi Europass dokumenti;
— prilaganja drugih spremnih dokumentov k svojim Europass dokumentom;
— celotnega ali delnega tiskanja svojih Europass dokumentov in morebitnih prilog.
2.4. Dostop do dokumentov z osebnimi podatki je dovoljen le zadevni osebi, v skladu z ustreznimi predpisi Skupnosti in nacionalnimi predpisi o obdelavi osebnih podatkov in varovanju zasebnosti.
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PRILOGA VIII
FINANČNA PRILOGA

1.
Odhodki so namenjeni sofinanciranju izvajanja na nacionalni ravni in kritju določenih stroškov, ki nastanejo na
ravni Skupnosti v zvezi z usklajevanjem, promocijo in izdelavo dokumentov.
2.
Finančno podporo Skupnosti za nacionalne izvedbene aktivnosti v obliki letnih dotacij za poslovanje prejema
Nacionalni center Europass.
Nacionalni centri Europass so ustanovljeni kot pravne osebe in iz proračuna Skupnosti ne prejemajo drugih dotacij za
poslovanje.
2.1. Dotacije se dodeljujejo po odobritvi delovnega programa v zvezi z aktivnostmi iz člena 11 te odločbe, ter na
podlagi posebnih pristojnosti in nalog.
2.2.

Stopnja sofinanciranja ne presega 50 % celotnih stroškov zadevnih dejavnosti.

2.3. Pri izvajanju te odločbe Komisija lahko poišče pomoč strokovnjakov in organizacij za tehnično podporo, za
katero se lahko zagotovi financiranje v okviru celotnega finančnega okvira te odločbe. Komisija lahko organizira seminarje, kolokvije ali druga srečanja strokovnjakov za olajševanje izvajanja te odločbe ter lahko izvaja ustrezne dejavnosti
informiranja, objavljanja in razširjanja.
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UREDBA SVETA (ES) št. 2242/2004
z dne 22. decembra 2004
o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 976/1999 o določitvi zahtev za izvajanje dejavnosti Skupnosti, razen razvojnega sodelovanja, ki v okviru politike sodelovanja Skupnosti prispevajo k splošnemu cilju razvijati in krepiti demokracijo in pravno državo ter spoštovati človekove pravice in
temeljne svoboščine v tretjih državah
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

do leta 2006, se v to uredbo za podaljšano obdobje
trajanje programa vstavi povečan referenčni finančni
znesek v smislu točke 34 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom,
Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (4), kar pa ne vpliva na
pooblastila organov pristojnih za proračun, kakor je to
opredeljeno v Pogodbi.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 181a(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,
(3)

Določbe Uredbe (ES) št. 976/1999 o postopkih v zvezi z
izvajanjem pomoči bi morale biti za izvajanje misij EU
za opazovanje volitev usklajene s pravnimi zahtevami
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25.
junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni
proračun Evropskih skupnosti (5).

(4)

Zaščita finančnih interesov Skupnosti ter boj proti goljufijam in nepravilnostim sta sestavni del Uredbe (ES)
976/1999. Zlasti bi morali sporazumi in pogodbe, sklenjeni v skladu s to uredbo, Komisiji omogočiti izvajanje
ukrepov iz Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z
dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na
kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito
finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami
in drugimi nepravilnostmi (6).

(5)

Ukrepe, potrebne za izvajanje Uredbe (ES) št. 976/1999,
je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES
z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7).

(6)

Uredbo (ES) št. 976/1999 je zato treba ustrezno spremeniti –

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

Ukrepi Skupnosti za spodbujanje človekovih pravic in
demokratičnih načel iz Sporočila Komisije Evropskemu
parlamentu in Svetu z dne 8. maja 2001 o vlogi
Evropske unije pri spodbujanju človekovih pravic in
demokratizacije v tretjih državah, se nadaljujejo po letu
2004. Uredba (ES) št. 975/1999 z dne 29. aprila 1999 o
določitvi zahtev za izvajanje ukrepov na področju
razvojnega sodelovanja, ki prispevajo k doseganju splošnega cilja razvijati in krepiti demokracijo in pravno
državo ter spoštovati človekove pravice in temeljne
svoboščine (2) in Uredba (ES) št. 976/1999 (3) sta se izkazali za ustrezna pravna instrumenta pri izvajanju
tehnične in finančne podpore Skupnosti v zvezi z dejavnostmi na področju človekovih pravic in demokratizacije
v državah v razvoju in drugih tretjih državah pri uresničevanju splošnih ciljev na tem področju. Vendar ti
uredbi prenehata veljati 31. decembra 2004. Zato je
treba njuno veljavnost podaljšati.

Na podlagi deleža referenčnega finančnega zneska iz
Uredbe (ES) 976/1999 in okvirnih odobrenih proračunskih sredstev za človekove pravice in demokratizacijo

(1) Mneja z dne 16. decembra 2004 še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL L 120, 8.5.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10. 2003, str.1).
(3) UL L 120, 8.5.1999, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5. 2003, str. 36).

(4) UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Medinstitucionalni sporazum, kakor je
bil spremenjen s Sklepom 2003/429/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L 147, 14.6. 2003, str.25).
(5) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(6) UL L 292, 15.11.1996, str. 2.
(7) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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(b) letne programe dela.

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

V posebnih okoliščinah se lahko odobrijo posebni ukrepi,
ki niso zajeti v letnem programu dela.
Člen 1

Uredba (ES) št. 976/1999 se spremeni, kakor sledi:

2.
Komisija pripravi letno poročilo, ki določa načrtovanje programov za naslednje leto po regiji in sektorju, in
o izvajanju poroča Evropskemu parlamentu.

1) V člen 3(2) se doda naslednja točka:
„(h) podpori prizadevanjem za spodbujanje vzpostavljanja
skupin demokratičnih držav v organih Združenih
narodov, specializiranih agencijah in regionalnih organizacijah.“.
2) Členu 5(1) se doda naslednji stavek:
„V primeru misij EU za opazovanje volitev in postopkov
'amicus curiae' so fizične osebe upravičene do financiranja
po tej uredbi.“.

Komisija je odgovorna za upravljanje letnih programov
dela, določenih v splošnem okviru večletnih kazalnih
programov, ter za njihovo prilagoditev v skladu s to
uredbo in ob upoštevanju potreb, ki jih narekuje fleksibilnost. Odločitve odražajo prednostne naloge in glavne skrbi
Evropske unije glede krepitve demokracije, pravne države
in spoštovanja človekovih pravic ter se opredelijo na
podlagi enkratnega značaja programov. Komisija zagotovi,
da je Evropski parlament v celoti obveščen o teh
postopkih.

3) Prvi stavek člena 6 se nadomesti z naslednjim:
„Da bi bili upravičeni do pomoči Skupnosti, morajo imeti
partnerji iz prvega stavka člena 5(1) svoj glavni sedež v
tretji državi, ki je upravičena do pomoči Skupnosti po tej
uredbi, ali v državi članici Skupnosti.“.

3.
Komisija izvaja dejavnosti Skupnosti po tej uredbi v
skladu s proračunskimi postopki in drugimi veljavnimi
postopki, zlasti tistimi iz Uredbe (ES, Euratom) št.
1605/2002..

4) Člen 8(3) se nadomesti z naslednjim:
Člen 13
„3.
Finančna pomoč Skupnosti se v skladu s to uredbo
dodeli v obliki nepovratnih sredstev ali pogodb. V okviru
dejavnosti iz člena 2 se člani misij EU za opazovanje
volitev, ki so plačani iz odobrenih proračunskih sredstev
za človekove pravice in demokratizacijo, zaposlijo v skladu
s postopki, ki jih določi Komisija.“.

5) Prvi odstavek člena 11 se nadomesti z naslednjim:
„Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe v
obdobju od leta 2005 do 2006 je 78 milijonov EUR.“.

1.
Instrumenti iz člena 12(1) se sprejmejo v skladu s
postopkom iz člena 14(2).

Če spremembe letnih programov dela iz člena 12(1)(b) ne
presegajo 20 % skupnega zneska, ki jim je dodeljen, ali
bistveno ne spreminjajo v njih vsebovanih projektov ali
programov, Komisija takšne spremembe sprejme. Komisija
o tem obvesti Odbor iz člena 14(1).

6) Člena 12 in 13 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 12

2.
Finančne odločitve o projektih in programih, ki niso
zajeti v letnih programih dela in presegajo 1 milijon EUR,
se brez poseganja v člen 15 sprejmejo v skladu s
postopkom iz člena 14(2).“.

1.
Komisija sprejme okvir za načrtovanje in določanje
dejavnosti Skupnosti.
7) Člen 14(2) se nadomesti z naslednjim:
Okvir zajema zlasti:
(a) večletne kazalne programe in letna posodabljanja teh
programov,

„2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4
in 7(1), (2) in (4) Sklepa Sveta 1999/468/ES (*)ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.
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Rok, določen v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je 30 dni.
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Skupnosti. Uporablja se Uredba Sveta (Euratom, ES) št.
2185/96 (*).

(*) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“
8) Drugi stavek člena 16 se črta.
9) Člen 18 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 18
Vsak sporazum ali pogodba, sklenjena v skladu s to
uredbo, izrecno določa, da imata Komisija in Računsko
sodišče pooblastila za nadzor dokumentacije in prostorov
pri vseh izvajalcih in pod-izvajalcih, ki so prejeli sredstva

(*) UL L 292, 15.11.1996, str. 2.“
10) V drugem odstavku člena 21 se datum „31. decembra
2004“ nadomesti z datumom „31. decembra 2006“.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 22. decembra 2004
Za Svet
Predsednik
C. VEERMAN
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DIREKTIVA 2004/108/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 15. decembra 2004
o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo in razveljavitvi
Direktive 89/336/EGS
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

(5)

Elektromagnetno združljivost opreme je treba urediti
tako, da se zagotovi delovanje notranjega trga, tj.
območja brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen
prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.

(6)

V opremo, ki jo zajema ta direktiva, je treba vključiti
aparate in nepremične naprave. Vendar pa so za obe
vrsti opreme potrebne ločene določbe. Za aparate kot
take velja namreč prost pretok znotraj Skupnosti,
medtem ko so nepremične naprave vgrajene za stalno
uporabo na določenem mestu v sklope raznih vrst
aparatov in, če je to primerno, drugih naprav. Sestava in
delovanje takih nepremičnih naprav največkrat odgovarja posebnim potrebam subjektov, ki z njimi upravljajo.

(7)

Ta direktiva naj ne zajema radijske telekomunikacijske
terminalske opreme, ker slednjo ureja že Direktiva
1999/5/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9.
marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski
terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (4). Zahteve glede elektromagnetne
združljivosti obeh direktiv dosegajo isto raven zaščite.

(8)

Ta direktiva ne zajema letalske opreme ali opreme za
vgradnjo v letala, ker ju že zajemajo posebni predpisi
Skupnosti ali mednarodni predpisi, ki urejajo elektromagnetno združljivost.

(9)

Ni treba, da ta direktiva zajema opremo, ki je z vidika
elektromagnetne združljivosti sama po sebi neškodljiva.

(10)

Ta direktiva naj ne zajema zaščitne opreme, ker jo ureja
posebna zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja.

(11)

Kolikor ta direktiva ureja aparate, se mora nanašati na
končne aparate, ki so prvič v prosti prodaji na trgu
Skupnosti. Nekateri sestavni deli ali podsklopi se pod
določenimi pogoji štejejo za aparate, če so na voljo
končnemu uporabniku.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

(4)

Direktiva Sveta 89/336/EGS z dne 3. maja 1989 o
približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (3) je bila pregledana na podlagi
pobude za enostavnejšo zakonodajo za notranji trg
(SLIM). Tako postopek SLIM kot tudi kasnejša podrobnejša posvetovanja so pokazala potrebo po dopolnitvi,
okrepitvi in razjasnitvi okvirja, ki ga določa Direktiva
89/336/EGS.

Države članice so odgovorne za zaščito radiokomunikacij, vključno s sprejemanjem radiodifuznih in radioamaterskih storitev, ki delujejo v skladu s pravilnikom o
radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske
zveze (ITU), omrežij za dobavo električne energije in
telekomunikacij kot tudi s tem povezane opreme pred
elektromagnetnimi motnjami.

Določbe nacionalne zakonodaje, ki zagotavljajo zaščito
pred elektromagnetnimi motnjami, morajo biti usklajene,
da se zagotovi prost pretok električnih in elektronskih
aparatov, ne da bi znižali upravičene ravni zaščite v
državah članicah.

Za zaščito pred elektromagnetnimi motnjami je treba
naložiti obveznosti različnim gospodarskim subjektom.
Da bi se zagotovilo zaščito je treba te obveznosti izvajati
na pravičen in učinkovit način.

(1) UL C 220, 16.9.2003, str. 13.
(2) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 29. novembra 2004.
(3) UL L 139, 23.5.1989, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 93/68/EGS (UL L 220, 30.8.1993, str. 1).

(4) UL L 91, 7.4.1999, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str.
1.).
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Ta direktiva temelji na načelih iz Resolucije Sveta z dne
7. maja 1985 o novem pristopu k tehničnem usklajevanju in standardom (1). Za načrtovanje in izdelavo
opreme v skladu s tem pristopom veljajo bistvene
zahteve v zvezi z elektromagnetno združljivostjo. Te
zahteve so v tehničnem smislu vsebovane v usklajenih
evropskih standardih, ki jih sprejemajo razna evropska
telesa za standardizacijo, Evropski odbor za standardizacijo (CEN), Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC) in Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI). CEN, CENELEC in ETSI so na
področju te direktive priznani kot pristojne institucije za
sprejemanje usklajenih standardov, ki jih pripravijo v
skladu z okvirnimi smernicami za sodelovanje s Komisijo in v skladu s postopkom, določenim z Direktivo
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.
junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij
na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov
o storitvah informacijske družbe (2).

Usklajeni standardi odražajo splošno sprejeto stanje
tehnike na področju elektromagnetne združljivosti v
Evropski uniji. Zato je obstoj na ravni Skupnosti usklajenih standardov za elektromagnetno združljivost
opreme v interesu delovanja notranjega trga. Ko je sklicevanje na te standarde objavljeno v Uradnem listu
Evropske unije, njihovo spoštovanje ustvarja domnevo o
skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami, čeprav je
treba dovoliti tudi drugačne načine dokazovanja te skladnosti. Skladnost z usklajenim standardom pomeni usklajenost z njegovimi določbami in dokaz skladnosti z
metodami, ki jih določa oz. na katere se usklajeni standard sklicuje.

Proizvajalci opreme za priklop na omrežja naj načrtujejo
opremo tako, da omrežja pri normalnih obratovalnih
pogojih ne utrpijo nesprejemljivega poslabšanja delovanja. Obratovalci omrežij naj zgradijo svoja omrežja
tako, da proizvajalci opreme, ki je namenjena priklopu
na omrežje, niso nesorazmerno obremenjeni z obveznostjo preprečitve nesprejemljivega poslabšanja delovanja omrežij. Evropske organizacije za standardizacijo
naj upoštevajo ta cilj (vključno s skupnim učinkom
ustreznih vrst elektromagnetnih pojavov) pri oblikovanju
usklajenih standardov.

Aparate je možno dati na trg ali v obratovanje samo, če
so zadevni proizvajalci ugotovili, da so bili zadevni
aparati zasnovani in izdelani v skladu z zahtevami te
direktive. Aparati, ki so dani na trg, naj bodo opremljeni

(1) UL C 136, 4.6.1985, str. 1.
(2) UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
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z oznako „CE“, ki potrjuje usklajenost s to direktivo.
Čeprav je ugotavljanje skladnosti odgovornost proizvajalca, pri čemer ni treba vključiti nobenega neodvisnega
telesa za ugotavljanje skladnosti, naj bo proizvajalcem
omogočeno, da uporabijo storitve teh teles.

(16)

V okviru obveze ugotavljanja skladnosti naj proizvajalec
izvede ugotavljanje elektromagnetne združljivosti aparata
na osnovi ustreznih pojavov, da se tako ugotovi, ali
aparat izpolnjuje zaščitne zahteve te direktive.

(17)

Če je aparat lahko izveden v različnih konfiguracijah,
mora ugotavljanje elektromagnetne združljivosti potrditi,
da izpolnjuje zaščitne zahteve v konfiguracijah, ki jih
predvideva proizvajalec pri običajni uporabi na predvidenem področju uporabe. V takih primerih je dovolj, da
se izvede ugotavljanje v konfiguraciji, ki bi verjetno
povzročila največjo stopnjo motenj, in v konfiguraciji, ki
je najbolj občutljiva na motnje.

(18)

Nepremične naprave, vključno z velikimi stroji in
omrežji, lahko povzročajo elektromagnetne motnje ali
pa te motnje na njih vplivajo. Med nepremičnimi napravami in aparatom lahko obstaja vmesnik in elektromagnetne motnje nepremičnih naprav lahko vplivajo na
aparat in obratno. Za elektromagnetno združljivost ni
pomembno, ali elektromagnetne motnje proizvaja aparat
ali nepremična naprava. Zato mora za nepremične
naprave in aparate veljati usklajena in enotna ureditev
bistvenih zahtev. Za nepremične naprave mora biti
omogočeno uporabljati usklajene standarde, da se
dokaže skladnost z bistvenimi zahtevami, ki jih urejajo ti
standardi.

(19)

Zaradi posebnih značilnosti nepremičnih naprav teh ni
treba opremiti z oznako „CE“ ali izjavo o skladnosti.

(20)

Za aparate, ki se dajo na trg zaradi vgraditve v določene
nepremične naprave, drugače pa na trgu niso dostopni,
ni treba opraviti ugotavljanja skladnosti neodvisno od
nepremičnih naprav, v katere se bodo vgradili. Taki
aparati so zato izvzeti iz postopkov za ugotavljanje
skladnosti, ki se običajno uporabljajo za aparate. Vendar
pa ti aparati ne smejo ogrožati skladnosti nepremičnih
naprav, v katere so vgrajeni. Če je aparat vgrajen v več
kot eno enako nepremično napravo, je ugotovitev lastnosti elektromagnetne združljivosti teh naprav dovolj za
izvzetje tega aparata iz postopka za ugotavljanje skladnosti.
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(c) radijsko opremo, ki jo uporabljajo radioamaterji v smislu
pravilnika o radijski službi, sprejetega v okviru Ustave in
Konvencije ITU (2), razen če je oprema v prosti prodaji.
Kompleti posameznih delov, ki jih radioamaterji lahko sami
sestavijo, in oprema v prosti prodaji, ki jo radioamaterji
lahko predelajo za lastno uporabo, se ne štejejo za opremo
v prosti prodaji.

(21)

Potrebno je prehodno obdobje, da se proizvajalci in
druge prizadete strani lahko prilagodijo novi ureditvi.

(22)

Ker cilja predlaganega ukrepa, in sicer zagotovitve delovanja notranjega trga z zahtevo, da je oprema skladna z
ustrezno ravnjo elektromagnetne združljivosti, države
članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker je ta cilj
zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lažje
doseči na ravni Skupnosti, Skupnost lahko sprejme
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5
Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so
potrebni za doseganje navedenih ciljev.

3. Ta direktiva se ne uporablja za opremo, katere fizikalne
lastnosti so same po sebi take, da:

Zato je treba Direktivo 89/336/EGS razveljaviti —

(b) bo delovala brez nesprejemljivega poslabšanja v prisotnosti
elektromagnetnih motenj, ki so običajno rezultat predvidene uporabe.

(23)

(a) ta oprema ne more proizvajati ali prispevati k elektromagnetnim emisijam, ki presegajo ravni, ki omogočajo radijski
in telekomunikacijski opremi ter drugim aparatom, da delujejo, kakor je predvideno;

4. Če so bistvene zahteve iz Priloge I za opremo iz odstavka
1 v celoti ali delno določene bolj podrobno z drugimi direktivami Skupnosti, se ta direktiva ne uporablja ali pa se preneha
uporabljati za to opremo v zvezi s temi zahtevami od dne, ko
se začnejo izvajati te direktive.
SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

5. Ta direktiva ne vpliva na uporabo nacionalne zakonodaje
ali zakonodaje Skupnosti, ki ureja varnost opreme.

POGLAVJE I

Člen 2
SPLOŠNE DOLOČBE

Opredelitve
1.

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.
Ta direktiva ureja elektromagnetno združljivost opreme.
Njen cilj je zagotovitev delovanja notranjega trga z zahtevo, da
je oprema skladna z ustrezno ravnjo elektromagnetne združljivosti. Ta direktiva se uporablja za opremo, kot je opredeljena v
členu 2.

2.

Ta direktiva se ne uporablja za:

(a) opremo, ki jo zajema Direktiva 1999/5/ES;
(b) letalske proizvode, dele in naprave iz Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1592/2002 z dne 15. julija
2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in
ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1);
(1) UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

Za namene te direktive se uporabljajo naslednji izrazi:

(a) „oprema“ pomeni kateri koli aparat ali nepremično
napravo;
(b) „aparat“ pomeni vse končne naprave ali kombinacije teh
naprav, ki so kot samostojne funkcionalne enote v prosti
prodaji za končnega uporabnika in bi lahko povzročale
elektromagnetne motnje ali pa bi take motnje lahko vplivale na njihovo delovanje;
(c) „nepremična naprava“ pomeni določeno kombinacijo več
vrst aparatov in, če je to primerno, drugih naprav, ki so
sestavljene, nameščene in namenjene za stalno uporabo na
vnaprej določenem mestu;
(d) „elektromagnetna združljivost“ pomeni sposobnost opreme,
da ustrezno deluje v svojem elektromagnetnem okolju, ne
da bi pri tem proizvajala nesprejemljive elektromagnetne
motnje za ostalo opremo v tem okolju;
(e) „elektromagnetna motnja“ pomeni vsak elektromagnetni
pojav, ki lahko poslabša delovanje opreme. Elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni šum, neželeni signal
ali sprememba v samem mediju razširjanja;
(2) Ustava in Konvencija Mednarodne telekomunikacijske zveze, ki sta
bili sprejeti na Dodatni konferenci pooblaščencev (Ženeva, 1992) in
spremenjeni na Konferenci pooblaščencev (Kjoto, 1994).
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(f) „odpornost“ pomeni sposobnost opreme, da deluje ob elektromagnetni motnji, ne da bi se pri tem poslabšala kakovost
njenega delovanja;
(g) „varnostni nameni“ pomenijo namene zaščite človeškega
življenja ali premoženja;
(h) „elektromagnetno okolje“ pomeni vse elektromagnetne
pojave, ki se lahko zaznajo na določenem mestu.
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Komisija objavi v Uradnem listu Evropske unije posebne ukrepe,
ki so bili sprejeti.
3. Na strokovnih sejmih, razstavah ali podobnih prireditvah
države članice ne smejo ovirati prikazovanja in/ali razstavljanja
opreme, ki ni skladna s to direktivo, če viden znak jasno
opozarja na to, da se ta oprema ne sme dajati na trg in/ali v
obratovanje, dokler ni skladna s to direktivo. Razstavljanje je
dovoljeno le, če so zagotovljeni zadostni ukrepi za preprečitev
elektromagnetnih motenj.

2.
Za namene te direktive se za aparat v smislu odstavka
1(b) šteje naslednje:
(a) „sestavni deli“ ali „podsklopi“, namenjeni za vgradnjo v
aparat s strani končnega uporabnika, ki lahko povzročijo
elektromagnetne motnje ali take motnje lahko vplivajo na
njihovo delovanje;

Člen 5
Bistvene zahteve

(b) „premične naprave“ so opredeljene kot kombinacije
aparatov in, kjer je to ustrezno, drugih naprav, ki se lahko
premeščajo in uporabljajo na različnih mestih.

Oprema iz člena 1 mora izpolnjevati bistvene zahteve, določene v Prilogi I.

Člen 3

Člen 6

Dajanje na trg in/ali v obratovanje

Usklajeni standardi

Države članice ukrenejo vse potrebno za zagotovitev, da se
oprema da na trg in/ali v obratovanje samo, če je skladna z
zahtevami te direktive, je ustrezno nameščena in vzdrževana
ter se uporablja za namene, za katere je bila izdelana.

1. „Usklajeni standard“ pomeni tehnično specifikacijo, ki jo
je sprejelo priznano evropsko telo za standardizacijo na podlagi
mandata Komisije po postopkih, ki jih določa Direktiva
98/34/ES s ciljem vzpostavitve evropske zahteve. Skladnost z
„usklajenim standardom“ ni obvezna.

Člen 4
Prost pretok opreme
1.
Zaradi razlogov v zvezi z elektromagnetno združljivostjo
države članice na svojem ozemlju ne ovirajo dajanja na trg in/
ali v obratovanje aparatov, ki so skladni z določbami te direktive.
2.
Zahteve te direktive ne preprečujejo, da se v državah
članicah uporabljajo naslednji posebni ukrepi v zvezi z dajanjem opreme v obratovanje:
(a) ukrepi za rešitev obstoječega ali predvidenega problema
elektromagnetne združljivosti na določenem mestu;
(b) ukrepi iz varnostnih razlogov za zaščito javnih telekomunikacijskih omrežij ali sprejemnih oz. oddajnih postaj, ki se
uporabljajo v varnostne namene v točno določenem
spektru.
Brez poseganja v Direktivo 98/34/ES države članice o teh
posebnih ukrepih uradno obvestijo Komisijo in druge države
članice.

2. Skladnost opreme z ustreznimi usklajenimi standardi, sklicevanja na katere so bila objavljena v Uradnem listu Evropske
unije, za države članice ustvarja domnevo, da ta oprema ustreza
bistvenim zahtevam iz Priloge I, na katere se nanašajo navedeni
usklajeni standardi. Ta domneva skladnosti je omejena na
področje uporabe usklajenega(-ih) standarda(-ov) in ustreznih
bistvenih zahtev, ki jih ta(-i) usklajen(-i) standard(-i) pokriva(jo).
3. Če država članica ali Komisija meni, da usklajeni standard
ne izpolnjuje v celoti bistvenih zahtev iz Priloge I, ta država
članica ali Komisija predloži zadevo Stalnemu odboru, ustanovljenemu z Direktivo 98/34/ES (v nadaljevanju „odbor“), in
navede razloge. Odbor poda svoje mnenje nemudoma.
4. Na podlagi mnenja odbora Komisija sprejme v zvezi s
sklicevanji na zadevne usklajene standarde eno od naslednjih
odločitev:
(a) sklicevanja ne objavi;
(b) sklicevanje objavi z omejitvami;
(c) obdrži sklicevanje v Uradnem listu Evropske unije;
(d) umakne sklicevanje iz Uradnega lista Evropske unije.
O svoji odločitvi Komisija nemudoma obvesti države članice.
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osebe v Skupnosti, ki je odgovorna za dajanje aparata na trg
Skupnosti.

APARAT

Člen 7
Postopek ugotavljanja skladnosti aparatov
Skladnost aparatov z bistvenimi zahtevami iz Priloge I se
ugotavlja v postopku, opisanem v Prilogi II (notranja kontrola
proizvodnje). Vendar pa se po prosti presoji proizvajalca ali
njegovega pooblaščenega zastopnika v Skupnosti lahko uporabi
tudi postopek, opisan v Prilogi III.

3. Proizvajalec predloži podatke o vseh posebnih varnostnih
ukrepih, ki so potrebni pri montaži, namestitvi, vzdrževanju ali
uporabi, da se pri dajanju v obratovanje zagotovi skladnost
aparata z zaščitnimi zahtevami iz točke 1 Priloge I.

4. Če aparat ni skladen z zaščitnimi zahtevami za stanovanjska območja, mora biti opremljen z jasno oznako take
omejene uporabe, po potrebi tudi na embalaži.

5. Podatki, potrebni za uporabo aparata v skladu z njegovo
namembnostjo, so navedeni v navodilih, ki so priložena k
aparatu.

Člen 8
Oznaka „CE“
1.
Aparati, katerih skladnost s to direktivo je bila ugotovljena po postopku iz člena 7, so opremljeni z oznako „CE“, ki
potrjuje skladnost s to direktivo. Za pritrditev oznake „CE“ je
odgovoren proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v
Skupnosti. Oznaka „CE“ se pritrdi v skladu z določbami Priloge
V.
2.
Države članice ukrenejo vse potrebno za prepoved pritrjevanja oznak na aparate, njihovo embalažo ali navodila za
uporabo, ki lahko zavedejo tretje strani glede pomena in/ali
grafične oblike oznake „CE“.
3.
Na aparate, njihovo embalažo ali navodila za uporabo se
lahko pritrdijo kakršne koli oznake, pod pogojem, da s tem
nista okrnjeni vidnost in berljivost oznake „CE“.
4.
Če pristojni organ ugotovi, da je bila oznaka „CE“ pritrjena neupravičeno, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik v Skupnosti brez poseganja v člen 10 uskladiti aparat
z določbami o oznaki „CE“ v skladu s pogoji, ki jih postavi
zadevna država članica.

Člen 10

Zaščitni ukrepi

1. Če država članica ugotovi, da aparat z oznako „CE“ ni
skladen z zahtevami te direktive, sprejme vse primerne ukrepe
za umik aparata s trga, prepoved njegovega dajanja na trg,
dajanja v obratovanje ali za omejitev njegovega prostega
pretoka.

2. Zadevna država članica nemudoma obvesti Komisijo in
druge države članice o vsakem takšnem ukrepu, tako da navede
razloge za takšno odločitev in predvsem, ali neskladnost izhaja
iz:
(a) neizpolnjevanja bistvenih zahtev iz Priloge I, če aparat ne
ustreza usklajenim standardom iz člena 6;
(b) nepravilne uporabe usklajenih standardov iz člena 6;
(c) pomanjkljivosti usklajenih standardov iz člena 6.
3. Komisija se čim prej posvetuje z zadevnimi stranmi, nato
pa obvesti države članice o tem, ali je ukrep upravičen.

Člen 9
Druge oznake in podatki
1.
Vsak aparat mora biti označen s tipom, serijo, serijsko
številko ali drugimi podatki, ki omogočajo identifikacijo
aparata.
2.
Vsak aparat mora bili opremljen z imenom in naslovom
proizvajalca in, če proizvajalec nima sedeža v Skupnosti, z
imenom in naslovom njegovega pooblaščenega zastopnika ali

4. Če ukrep iz odstavka 1 izhaja iz pomanjkljivosti usklajenih standardov, Komisija po posvetovanju z udeleženimi
stranmi, v kolikor država članica namerava ohraniti ukrep v
veljavi, zadevo predloži odboru in začne postopek iz člena 6(3)
in (4).

5. Če je bil neskladen aparat obravnavan v postopku za
ugotavljanje skladnosti iz Priloge III, zadevna država članica
ustrezno ukrepa proti avtorju izjave iz točke 3 Priloge III ter o
tem obvesti Komisijo in državo članico.
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Člen 11

L 390/29
POGLAVJE III

NEPREMIČNE NAPRAVE

Odločitve o umiku, prepovedi ali omejitvi prostega
pretoka aparatov

1.
Vsaka odločitev, sprejeta v skladu s to direktivo, za umik
aparata s trga, prepoved ali omejitev njegovega dajanja na trg
ali v obratovanje ali omejitev njegovega prostega pretoka mora
navajati natančne razloge, na katerih temelji. Takšne odločitve
je treba brez odlašanja sporočiti zadevni strani in jo hkrati
obvestiti o pravnih sredstvih, ki so ji na voljo v skladu z
veljavnim nacionalnim pravom v zadevni državi članici, in o
rokih za takšna pravna sredstva.

2.
V primeru odločitve iz odstavka 1 ima proizvajalec,
njegov pooblaščeni zastopnik ali katera koli druga zainteresirana stran priložnost vnaprej predložiti svoje stališče, razen če
tako posvetovanje ni mogoče zaradi nujnosti ukrepa, še
posebej, če je njegov sprejem v javnem interesu.

Člen 12

Člen 13
Nepremične naprave
1. Za aparate, ki so bili dani na trg in se lahko vgradijo v
nepremične naprave, veljajo vse ustrezne določbe te direktive
za aparate.
Vendar pa določbe členov 5, 7, 8 in 9 niso obvezne za aparate,
ki so namenjeni za vgraditev v določeno nepremično napravo,
sicer pa niso v prosti prodaji. V teh primerih priložena dokumentacija določi nepremično napravo in njene značilnosti elektromagnetne združljivosti ter navede zaščitne ukrepe, ki so
potrebni za vgraditev aparata v nepremično napravo, da skladnost te naprave ne bi bila ogrožena. Poleg tega vključuje
podatke iz člena 9(1) in (2).
2. Če nepremična naprava kaže znake neskladnosti, zlasti če
prihaja do pritožb v zvezi z motnjami, ki jih naprava povzroča,
lahko pristojni organi države članice zahtevajo dokazila o
skladnosti nepremične naprave in po potrebi sprožijo postopek
ugotavljanja skladnosti.

Priglašeni organi

1.
Države članice Komisiji priglasijo organe, ki so jih imenovale za opravljanje nalog iz Priloge III. Pri odločanju o imenovanju organov države članice uporabljajo merila iz Priloge VI.

Ta priglasitev določa, ali so organi imenovani za opravljanje
nalog iz Priloge III glede vseh aparatov, ki jih zajema ta direktiva, in/ali za bistvene zahteve iz Priloge I ali pa je imenovanje
omejeno na določene posebne vidike in/ali kategorije aparatov.

Če se ugotovi neskladnost, lahko pristojni organi sprejmejo
ustrezne ukrepe, da se naprava uskladi z zaščitnimi zahtevami
iz točke 1 Priloge I.
3. Države članice sprejmejo določbe, ki so potrebne za identifikacijo osebe ali oseb, odgovornih za ugotavljanje skladnosti
nepremičnih naprav z ustreznimi bistvenimi zahtevami.

POGLAVJE IV

2.
Za organe, ki ustrezajo ocenjevalnim merilom, določenim
z ustreznimi usklajenimi standardi, se domneva, da izpolnjujejo
merila iz Priloge VI, ki jih ti usklajeni standardi zajemajo. Komisija objavi sklicevanja na te standarde v Uradnem listu Evropske
unije.

KONČNE DOLOČBE

Člen 14
3.
Komisija v Uradnem listu Evropske unije objavi seznam
priglašenih organov. Komisija zagotovi, da se seznam posodablja.

Razveljavitev
Direktiva 89/336/EGS se z dnem 20. julija 2007 razveljavi.

4.
Če država članica ugotovi, da priglašeni organ ne izpolnjuje več meril, naštetih v Prilogi VI, o tem obvesti Komisijo in
druge države članice. Komisija umakne sklicevanje na ta organ
s seznama iz odstavka 3.

Sklicevanja na Direktivo 89/336/EGS se štejejo za sklicevanja
na to direktivo in se razumejo v skladu s korelacijsko tabelo iz
Priloge VII.
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Člen 15

Člen 17

Prehodne določbe

Začetek veljavnosti

Države članice ne ovirajo dajanja na trg in/ali dajanja v obratovanje opreme, ki je skladna z določbami Direktive 89/336/EGS
in ki je bila dana na trg pred 20. julijem 2009.

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Člen 16

Člen 18

Prenos

Naslovniki

1.
Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge
predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do
20. januarja 2007. O tem takoj obvestijo Komisijo. Te določbe
uporabljajo od 20. julija 2007. Države članice se v sprejetih
predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo
ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države
članice.
2.
Države članice sporočijo Komisiji besedila predpisov
nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta
direktiva.

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 15. decembra 2004
Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ
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PRILOGA I
BISTVENE ZAHTEVE IZ ČLENA 5

1. Zaščitne zahteve
Oprema je zasnovana in izdelana ob upoštevanju stanja tehnike, tako da se zagotovi, da:
(a) elektromagnetne motnje, ki jih ustvarja, ne presegajo ravni, nad katero radijska in telekomunikacijska oprema ter
druga oprema ne morejo delovati, kakor je predvideno;
(b) ima raven odpornosti pred elektromagnetnimi motnjami, ki se pričakuje pri predvideni uporabi opreme in ki
omogoča delovanje brez nesprejemljivega poslabšanja njene predvidene uporabe.
2. Posebne zahteve za nepremične naprave
Namestitev in predvidena uporaba sestavnih delov
Pri namestitvi nepremične naprave se uporabi dobra inženirska praksa in upoštevajo podatki o predvideni uporabi
njenih sestavnih delov, da bi se izpolnilo zaščitne zahteve iz točke 1. Dobra inženirska praksa se dokumentira, dokumentacija pa se hrani pri odgovorni(-h) osebi(-ah) in je na voljo ustreznim nacionalnim organom za namene
pregleda, dokler nepremična naprava deluje.
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PRILOGA II
POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI IZ ČLENA 7
(notranja kontrola proizvodnje)

1. Proizvajalec izvede ugotavljanje elektromagnetne združljivosti aparata na osnovi ustreznih pojavov, da se tako zagotovi izpolnjevanje zaščitnih zahtev iz točke 1 Priloge I. Pravilna uporaba vseh ustreznih usklajenih standardov, katerih
sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, je enakovredna izvedbi ugotavljanja elektromagnetne
združljivosti.
2. Ugotavljanje elektromagnetne združljivosti upošteva vse običajne predvidene pogoje delovanja. Če je aparat lahko
izveden v različnih konfiguracijah, mora ugotavljanje elektromagnetne združljivosti potrditi, ali aparat izpolnjuje
zaščitne zahteve iz točke 1 Priloge I v vseh konfiguracijah, ki jih proizvajalec opredeli v predvideni uporabi.
3. V skladu z določbami iz Priloge IV proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo z dokazili o skladnosti aparata z
bistvenimi zahtevami te direktive.
4. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti mora tehnično dokumentacijo izdelka hraniti, tako da je
pristojnim organom na voljo najmanj deset let po datumu zadnje izdelave takega aparata.
5. Skladnost aparata z vsemi ustreznimi bistvenimi zahtevami se dokazuje z ES-izjavo o skladnosti, ki jo izda proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti.
6. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti mora ES-izjavo o skladnosti hraniti, tako da je pristojnim
organom na voljo najmanj deset let po datumu zadnje izdelave takega aparata.
7. Če niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Skupnosti, je oseba, ki aparat da na trg Skupnosti, odgovorna za to, da je ES-izjava o skladnosti in tehnična dokumentacija na razpolago pristojnim organom.
8. Proizvajalec mora ukreniti vse potrebno, da se proizvodi izdelajo v skladu s tehnično dokumentacijo iz točke 3 in z
zahtevami te direktive, ki se uporabljajo zanje.
9. Tehnična dokumentacija in ES-izjava o skladnosti se sestavita v skladu z določbami iz Priloge IV.
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PRILOGA III
POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI IZ ČLENA 7

1. Postopek se izvede z uporabo Priloge II, pri čemer se ta postopek dopolni z naslednjim:
2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti tehnično dokumentacijo predloži priglašenemu organu iz
člena 12 in ga zaprosi za ugotovitev skladnosti. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti priglašenemu organu sporoči, skladnost s katerimi vidiki bistvenih zahtev je treba ugotoviti.
3. Priglašeni organ pregleda tehnično dokumentacijo in oceni, ali tehnična dokumentacija ustrezno izkazuje, da so bile
zahteve direktive izpolnjene. Če je skladnost aparata potrjena, priglašeni organ proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku v Skupnosti izda izjavo, ki potrjuje skladnost aparata. Ta izjava je omejena na skladnost s tistimi
vidiki bistvenih zahtev, ki jo je priglašeni organ ugotavljal.
4. Proizvajalec izjavo priglašenega organa priloži tehnični dokumentaciji.
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PRILOGA IV
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN ES-IZJAVA O SKLADNOSTI IZ ČLENA 8
1. Tehnična dokumentacija
Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotovitev skladnosti aparata z bistvenimi zahtevami. Vključevati mora
zasnovo in izdelavo aparata in zlasti:
— splošni opis aparata;
— dokazilo o skladnosti z morebitnimi usklajenimi standardi, ki so se uporabili v celoti ali delno;
— če proizvajalec ni uporabil usklajenih standardov ali jih je samo delno uporabil, opis in razlago izvedenih ukrepov
za uskladitev z bistvenimi zahtevami direktive, vključno z opisom ugotavljanja elektromagnetne združljivosti iz
točke 1 Priloge II, rezultate izdelanih konstrukcijskih izračunov, opravljene preglede, preskusna poročila itn.;
— izjavo priglašenega organa, če je bil izveden postopek po Prilogi III.
2. ES-izjava o skladnosti
ES-izjava o skladnosti mora vsebovati najmanj naslednje:
— sklicevanje na to direktivo;
— v skladu s členom 9(1) identifikacijo aparata, ki ga zadeva;
— ime in naslov proizvajalca in, kjer je to ustrezno, ime in naslov njegovega pooblaščenega zastopnika v Skupnosti;
— datirano sklicevanje na specifikacije, skladnost s katerimi je deklarirano zagotovilo za skladnost aparata z določbami te direktive;
— datum te izjave;
— identiteto in podpis osebe, ki ima pooblastilo za prevzemanje obveznosti za proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika.
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PRILOGA V
OZNAKA CE IZ ČLENA 8

Oznako „CE“ sestavljata začetnici „CE“ v naslednji obliki:

Oznaka „CE“ mora biti visoka najmanj 5 mm. Če se oznaka „CE“ zmanjša ali poveča, je treba upoštevati razmerja iz
zgornje skice.
Oznako „CE“ je treba namestiti na aparat ali na ploščico s podatki. Če to ni mogoče ali ni upravičeno zaradi narave
aparata, se mora pritrditi na embalažo, če obstaja, in na priložene dokumente.
Če za aparat veljajo druge direktive, ki se nanašajo na druge vidike in ki prav tako predvidevajo oznako „CE“, je treba na
oznaki „CE“ navesti, da aparat izpolnjuje tudi določbe teh drugih direktiv.
Vendar pa, če ena ali več teh direktiv dopušča proizvajalcu, da v prehodnem obdobju sam izbere ureditev, ki jo bo
uporabil, je treba na oznaki „CE“ navesti, da aparat izpolnjuje samo določbe direktiv, ki jih je uporabil proizvajalec. V
tem primeru je treba v dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki se zahtevajo v skladu z direktivami in so priloženi tem
aparatom, navesti podrobnosti teh direktiv, kakor so objavljene v Uradnem listu Evropske unije.
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PRILOGA VI
OCENJEVALNA MERILA ZA PRIGLAŠENE ORGANE

1. Organi, ki jih priglasijo države članice, morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
(a) razpoložljivost osebja ter potrebnih sredstev in opreme;
(b) tehnična usposobljenost in strokovna neoporečnost osebja;
(c) neodvisnost pri pripravi poročil in pri izvajanju preverjanj, ki so določena v tej direktivi;
(d) neodvisnost vodilnih kadrov in tehničnega osebja v odnosu do vseh zainteresiranih strani ali oseb, ki so posredno
ali neposredno povezane z zadevno opremo;
(e) varovanje poslovnih skrivnosti s strani osebja;
(f) sklenjeno zavarovanje za civilno odgovornost, razen če za takšno odgovornost v skladu z nacionalno zakonodajo
jamči država članica;
2. Izpolnjevanje pogojev iz točke 1 v časovnih presledkih preverjajo pristojni organi držav članic.
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PRILOGA VII
KORELACIJSKA TABELA
Direktiva 89/336/EGS

Ta direktiva:

točka 1 člena 1

člen 2(1)(a), (b) in (c)

točka 2 člena 1

člen 2(1)(e)

točka 3 člena 1

člen 2(1)(f)

točka 4 člena 1

člen 2(1)(d)

točki 5 in 6 člena 1

-

člen 2(1)

člen 1(1)

člen 2(2)

člen 1(4)

člen 2(3)

člen 1(2)

člen 3

člen 3

člen 4

člen 5 in Priloga I

člen 5

člen 4(1)

člen 6

člen 4(2)

člen 7(1)(a)

člen 6(1) in (2)

člen 7(1)(b)

-

člen 7(2)

-

člen 7(3)

-

člen 8(1)

člen 6(3) in (4)

člen 8(2)

-

člen 9(1)

člen 10(1) in (2)

člen 9(2)

člen 10(3) in (4)

člen 9(3)

člen 10(5)

člen 9(4)

člen 10(3)

prvi pododstavek člena 10(1)

člen 7, Prilogi II in III

drugi pododstavek člena 10(1)

člen 8

člen 10(2)

člen 7, Prilogi II in III

člen 10(3)

-

člen 10(4)

-

člen 10(5)

člen 7, Prilogi II in III

člen 10(6)

člen 12

člen 11

člen 14

člen 12

člen 16

člen 13

člen 18

točka 1 Priloge I

točka 2 Priloge IV

točka 2 Priloge I

Priloga V

Priloga II

Priloga VI

zadnji odstavek Priloge III

člen 9(5)
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DIREKTIVA 2004/109/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 15. decembra 2004
o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

bank in Evropske centralne banke; posebno pozornost je
v zvezi s tem treba nameniti centralnim bankam držav
članic, katerih delnice so trenutno sprejete v trgovanje
na reguliranem trgu, da bi zagotovili sledenje glavnim
ciljem prava Skupnosti.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti členov 44 in 95 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega
odbora (1),

(5)

Večja usklajenost določb nacionalnih zakonodaj glede
periodičnih in tekočih informacij, ki se zahtevajo od
izdajateljev vrednostnih papirjev, bi morala voditi do
visoke ravni zaščite za vlagatelje v vsej Skupnosti.
Vendar pa ta direktiva ne vpliva na obstoječo zakonodajo Skupnosti glede enot, ki jih izdajajo kolektivni
naložbeni podjemi, razen tistih zaprtega tipa, ali glede
enot, ki se pridobijo ali odsvojijo v takšnih podjemih.

(6)

Nadzor izdajatelja delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev z denominacijo na enoto, ki je manjša od
1.000 EUR, bi za namen te direktive najboljše izvajale
države članice, v katerih ima izdajatelj sedež. S tem v
zvezi je bistvenega pomena zagotoviti usklajenost z
Direktivo 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki ga je treba objaviti ob javni ponudbi ali sprejemu v trgovanje vrednostnih papirjev (4). Po enakih načelih je treba uvesti
neko mero prilagodljivosti, ki bi omogočala izdajateljem
iz tretjih držav in družbam iz Skupnosti, ki izdajajo
vrednostne papirje drugačne od tistih, navedenih zgoraj,
izbiro matične države članice.

(7)

Visoka raven zaščite vlagateljev po vsej Skupnosti bi
omogočila odstranjevanje ovir za uvrstitev vrednostnih
papirjev na regulirane trge, ki so ali delujejo v državi
članici. Državam članicam, razen matični državi članici,
ne sme biti dovoljeno omejevanje sprejema vrednostnih
papirjev na svoj reguliran trg z nalaganjem strožjih
zahtev glede periodičnih in stalnih informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na
reguliranem trgu.

(8)

Odstranjevanje ovir na podlagi načela matične države
članice po tej direktivi ne bi smelo vplivati na področja,
ki niso urejena s to direktivo, kakršne so pravice delničarjev, da posežejo v upravljanje izdajatelja. Prav tako ne
bi smelo vplivati na pravico matične države članice, da
od izdajatelja zahteva dodatno časopisno objavo delov
ali vseh informacij, ki so predmet urejanja.

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),
v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Učinkoviti, pregledni in integrirani trgi vrednostnih papirjev prispevajo k resnično enotnemu trgu v Skupnosti
ter pospešujejo rast in ustvarjanje delovnih mest z boljšo
razporeditvijo kapitala in zmanjševanjem stroškov.
Razkritje točnih, celovitih in pravočasnih informacij o
izdajateljih vrednostnih papirjev gradi trajno zaupanje
vlagateljev in omogoča oceno njihovega poslovanja in
sredstev na podlagi informacij. To povečuje tako zaščito
vlagateljev kakor tudi učinkovitost trga.
Za ta namen morajo izdajatelji vrednostnih papirjev
zagotoviti ustrezno preglednost za vlagatelje z rednim
tokom informacij. Z istim namenom morajo tudi delničarji ali fizične ali pravne osebe, ki imajo glasovalne
pravice ali finančne instrumente, ki jim dajejo pravico
do pridobitve obstoječih delnic z glasovalno pravico,
obvestiti izdajatelje o pridobitvi ali drugih spremembah
večjih lastniških deležev v družbah, da ti lahko obvestijo
o tem javnost.

(3)

Obvestilo Komisije z dne 11. maja 1999 z naslovom
„Izvedba okvirja za finančne trge: akcijski načrt“ določa
niz dejavnosti, ki so potrebne za dokončno uvedbo enotnega trga za finančne storitve. Evropski svet iz marca
2000 v Lizboni poziva k izvedbi tega akcijskega načrta
do leta 2005. Akcijski načrt poudarja potrebo po
pripravi direktive, ki bi nadgradila zahteve glede preglednosti. To potrebo je potrdil Evropski svet marca 2002 v
Barceloni.

(4)

Ta direktiva mora biti združljiva z nalogami in
dolžnostmi, dodeljenimi Evropskemu sistemu centralnih
bank (ESCB) in centralnim bankam držav članic s
Pogodbo in Statutom Evropskega sistema centralnih

(1) UL C 80, 30.3.2004, str. 128.
(2) UL C 242, 9.10.2003, str. 6.
(3) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 30. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 2. decembra 2004.

(4) UL L 345, 31.12.2003, str. 64.
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Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih
računovodskih standardov (1) je že utrla pot za konvergenco standardov računovodskega poročanja po vsej
Skupnosti za izdajatelje, katerih vrednostni papirji so
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu in ki morajo
pripraviti konsolidirane računovodske izkaze. Zato je že
bila vzpostavljena posebna ureditev za izdajatelje vrednostnih papirjev, ki presega splošen sistem za vse
družbe, kakor je določen v direktivah o pravu gospodarskih družb. Ta direktiva gradi na tem pristopu glede
letnega in vmesnega računovodskega poročanja,
vključno z načelom o dajanju resnične in poštene slike o
izdajateljevih sredstvih, obveznostih, finančnem stanju in
dobičku ali izgubi. Zgoščen niz računovodskih izkazov,
ki so del polletnega računovodskega poročila, je tudi
zadostna podlaga za podajanje takšne resnične in
poštene slike za prvih šest mesecev poslovnega leta izdajatelja.

Letno računovodsko poročilo mora zagotoviti informacije za posamezna leta, potem ko so bili izdajateljevi
vrednostni papirji sprejeti na reguliran trg. Olajšana
primerljivost letnih računovodskih poročil vlagateljem
na trgih z vrednostnimi papirji koristi le, če so lahko
prepričani, da se bodo te informacije objavile v določenem času po zaključku poslovnega leta. Glede
dolžniških vrednostnih papirjev, ki so že bili sprejeti v
trgovanje na reguliranem trgu pred 1. januarjem 2005,
in ki so jih izdali izdajatelji s sedežem v tretjih državah,
lahko matična država članica pod določenimi pogoji tem
izdajateljem dovoli, da jim ni treba pripraviti letnih računovodskih poročil v skladu z zahtevanimi standardi po
tej direktivi.

(11)

Ta direktiva uvaja razumljivejša polletna računovodska
poročila za izdajatelje delnic, ki so sprejete v trgovanje
na reguliranem trgu. To mora vlagateljem omogočiti bolj
informirano oceno izdajateljevega položaja.

(12)

Matična država članica lahko za izdajatelje dolžniških
vrednostnih papirjev predvidi oprostitve od polletnega
poročanja za:

trgovanje na regulirani trg pred 1. januarjem 2005
in jih lahko kupijo le profesionalni vlagatelji. Če
matična država članica dovoli takšno oprostitev, se
ta ne more razširiti na kateri koli dolžniški vrednostni papir, ki bi bil naknadno sprejet na reguliran
trg.

(13)

Evropski parlament in Svet pozdravljata zavezo Komisije, da hitro preuči povečanje preglednosti glede politik
osebnih prejemkov, celotnih izplačanih osebnih
prejemkov, vključno z vsemi pogojnimi ali odloženimi
nadomestili ter koristmi v naravi, odobrenimi vsakemu
članu upravnih, poslovodnih ali nadzornih organov, v
skladu s svojim Akcijskim načrtom za „Posodobitev
prava gospodarskih družb in izboljšanje upravljanja
podjetij v Evropski uniji“ z dne 21. maja 2003 in
namero Komisije, da pripravi priporočilo o tej temi v
bližnji prihodnosti.

(14)

Matična država članica mora spodbujati izdajatelje,
katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in katerih glavna dejavnost je na področju
ekstraktivne industrije, da v svojih letnih računovodskih
poročilih razkrijejo plačila državi. Matična država članica
mora tudi spodbujati večjo preglednost takšnih plačil v
okviru, določenem na različnih mednarodnih forumih.

(15)

Ta direktiva bo tudi uvedla obvezno polletno poročanje
za izdajatelje, ki izdajajo zgolj dolžniške vrednostne
papirje na reguliranem trgu. Oprostitve so predvidene
zgolj za trge za prodajo na debelo na podlagi denominacije na enoto, ki se začne pri 50.000 EUR, kakor to
določa Direktiva 2003/71/ES. Če so dolžniški vrednostni
papirji izdani v drugi valuti, morajo biti oprostitve
možne le, če je denominacija na enoto v tej valuti ob
datumu izdaje vsaj enakovredna 50 000 EUR.

(16)

Bolj pravočasne in zanesljive informacije o poslovanju
izdajatelja delnic v poslovnem letu zahtevajo tudi večjo
pogostost vmesnih informacij. Zato je treba uvesti
zahtevo po objavljanju vmesnega poročila uprave v
prvih šestih mesecih in drugega vmesnega poročila
uprave v drugih šestih mesecih poslovnega leta. Izdajateljem delnic, ki že objavljajo četrtletna računovodska
poročila, ni treba objavljati vmesnih poročil uprave.

(17)

Ustrezna pravila o odgovornosti, kakor jih določi vsaka
država članica s svojimi nacionalnimi zakoni in drugimi
predpisi, se uporabljajo za izdajatelja, njegove upravne,
poslovodne ali nadzorne organe ali osebe, ki so odgovorne v okviru izdajatelja. Določitev obsega odgovornosti ostaja v pristojnosti držav članic.

— kreditne institucije, ki delujejo kot manjši izdajatelji
dolžniških vrednostnih papirjev, ali
— izdajatelje, ki že obstajajo na dan začetka veljavnosti
te direktive, ki izključno izdajajo dolžniške vrednostne papirje z brezpogojno in nepreklicno garancijo matične države članice ali ene od njenih regionalnih ali lokalnih oblasti, ali
— med desetletnim prehodnim obdobjem za tiste
dolžniške vrednostne papirje, ki so bili sprejeti v
(1) UL L 243, 11.9.2002, str. 1.
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(18)

Javnost mora biti obveščena o spremembah večjih
deležev v kapitalu izdajateljev, z delnicami katerih se
trguje na reguliranem trgu, ki je ali ki deluje znotraj
Skupnosti. Te informacije morajo vlagateljem omogočati
pridobitev ali odsvojitev delnic ob popolnem poznavanju
sprememb v strukturi glasovalnih pravic; ravno tako pa
morajo povečati učinkovit nadzor izdajateljev delnic in
splošno preglednost trga v zvezi s pomembnimi gibanji
kapitala. V nekaterih okoliščinah je treba predložiti
informacije o delnicah ali finančnih instrumentih, kakor
so določeni v členu 13, ki so dani kot zavarovanje.

(19)

Člena 9 in 10(c) se ne smeta uporabljati za delnice, ki so
bile izdane članicam ESCB ali so jih njene članice zagotoovile pri izvajanju svojih funkcij denarnih oblasti, pod
pogojem, da se glasovalne pravice, ki pripadajo tem
delnicam, ne uveljavljajo; sklicevanje na „kratko obdobje“
iz člena 11 je treba razumeti kot sklicevanje na kreditne
dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s Pogodbo in pravnimi
akti Evropske centralne banke, zlasti s Smernicami ECB
glede instrumentov in postopkov denarne politike in
TARGET ter kreditne dejavnosti z namenom izvajanja
enakovrednih funkcij v skladu z nacionalnimi predpisi.

(20)

Da bi se izognili nepotrebnemu obremenjevanju nekaterih tržnih udeležencev in za pojasnitev, kdo dejansko
izvaja nadzor nad izdajateljem, ni treba zahtevati obvestila o večjem imetništvu delnic ali drugih finančnih
instrumentov, določenih v členu 13, ki imajo za posledico upravičenje do pridobitve delnic, od ustvarjalcev
trga ali skrbnikov, ali obvestila o imetništvu delnic ali
takšnih finančnih instrumentov, pridobljenih izključno
za obračun in poravnavo, v okviru omejitev in garancij,
ki se uporabljajo v vsej Skupnosti. Matična država
članica mora imeti možnost za zagotavljanje omejenih
oprostitev glede imetništva delnic v postavkah trgovanja
kreditnih institucij in investicijskih podjetij.

(21)

Da bi pojasnili, kdo je dejansko večji imetnik delnic ali
drugih finančnih instrumentov v istem izdajatelju v vsej
Skupnosti, od matičnih družb ne bi smeli zahtevati, da
seštevajo svoje imetništvo s tistimi, ki jih upravljajo
kolektivni naložbeni podjemi, ki vlagajo v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP) ali investicijska podjetja pod
pogojem, da taka podjetja ali podjemi uveljavljajo glasovalne pravice neodvisno od matičnih družb in izpolnjujejo nekatere dodatne pogoje.

(22)

Redno informiranje imetnikov vrednostnih papirjev,
sprejetih v trgovanje na reguliranem trgu, mora še naprej
temeljiti na načelu enakega obravnavnavanja. Taka enaka
obravnava se nanaša le na delničarje v istem položaju in
zato ne posega v vprašanje, koliko glasovalnih pravic
lahko pripada posamezni delnici. Iz istega razloga lahko
za imetnike dolžniških vrednostnih papirjev, ki so
enakovredni, še naprej velja načelo enakega obravnavanja, tudi v primeru državnega dolga. Olajšati je treba
informiranje imetnikov delnic in/ali dolžniških vred-
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nostnih papirjev na skupščinah. Zlasti morajo biti imetniki delnic in/ali dolžniških vrednostnih papirjev iz
tujine bolj aktivno vključeni s tem, da morajo imeti
možnost imenovati pooblaščence, ki delujejo v njihovem
imenu. Iz istih razlogov se mora na skupščini imetnikov
delnic in/ali dolžniških vrednostnih papirjev odločiti o
tem, ali naj se uporablja moderna informacijska in
komunikacijska tehnologija. V tem primeru morajo izdajatelji pripraviti vse potrebno za učinkovito informiranje
imetnikov njihovih delnic in/ali dolžniških vrednostnih
papirjev, kolikor je le mogoče določiti te imetnike.

(23)

Odstranitev ovir in učinkovito izvrševanje novih zahtev
Skupnosti glede informiranja zahtevata tudi ustrezen
nadzor pristojnih organov matične države članice. Ta
direktiva mora predvideti vsaj minimalno garancijo za
pravočasno dostopnost takšnih informacij. Iz tega
razloga mora v vsaki državi članici obstajati vsaj en
sistem za evidentiranje in arhiviranje.

(24)

Vsaka obveznost izdajatelja glede prevajanja vseh tekočih
in periodičnih informacij v vse ustrezne jezike držav
članic, v katerih so njegovi vrednostni papirji sprejeti v
trgovanje, ne pospešuje integracije trgov z vrednostnimi
papirji, ampak ima odvračilne učinke na čezmejno sprejetje vrednostnih papirjev v trgovanje na reguliranih
trgih. Zato mora biti izdajatelj v nekaterih primerih
upravičen predložiti informacije v jeziku, ki se običajno
uporablja na področju mednarodnih financ. Ker je za
pridobivanje vlagateljev iz drugih držav članic in iz
tretjih držav potreben poseben napor, države članice ne
smejo več preprečevati delničarjem, osebam, ki uveljavljajo glasovalne pravice ali imetnikom finančnih instrumentov, da podajo zahtevana obvestila izdajatelju v
jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ.

(25)

Dostop vlagateljev do informacij o izdajateljih mora biti
bolj organiziran na ravni Skupnosti, da bi dejavno
pospeševali integracijo evropskih kapitalskih trgov.
Vlagatelji, ki se ne nahajajo v izdajateljevi matični državi
članici, morajo imeti iste možnosti kot vlagatelji, ki se
nahajajo v izdajateljevi matični državi članici, ko iščejo
dostop do takšnih informacij. To bi se lahko doseglo
tako, da matična država članica zagotovi upoštevanje
minimalnih standardov kakovosti za hitro in nediskriminatorno razširjanje informacij po vsej Skupnosti glede na
vrsto informacije, ki je predmet urejanja. Poleg tega
morajo biti informacije, ki se razširjajo, tudi v matični
državi članici na razpolago na centraliziran način, ki bo
omogočal izgradnjo evropske mreže, ki bo dostopna po
cenah, ki so sprejemljive za majhne vlagatelje, pri čemer
to ne vodi do nepotrebnih podvajanj glede izpolnjevanja
zahtev evidentiranja za izdajatelje. Izdajatelji morajo
imeti možnost koristiti ugodnosti proste konkurence pri
izbiri medijev ali izvajalcev za razširjanje informacij po
tej direktivi.
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Da bi še dodatno poenostavili dostop vlagateljev do
informacij o gospodarskih družbah med državami članicami, je treba nacionalnim nadzornim organom prepustiti oblikovanje smernic za ustanovitev elektronskih
omrežij ob tesnem sodelovanju z zadevnimi strankami,
zlasti izdajatelji vrednostnih papirjev, vlagatelji, udeleženci na trgu, upravljavci reguliranih trgov in ponudniki
finančnih informacij.

Da bi zagotovili učinkovito zaščito vlagateljev in
ustrezno delovanje reguliranih trgov, se morajo pravila
glede informacij, ki jih morajo objaviti izdajatelji, katerih
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem
trgu, uporabljati tudi za izdajatelje, ki nimajo sedeža v
državi članici in ki ne sodijo v področje uporabe člena
48 Pogodbe. Poleg tega je treba zagotoviti tudi, da so
vse dodatne relevantne informacije o izdajateljih Skupnosti ali izdajatelji tretjih držav, katerih razkritje je zahtevano v tretji državi, ne pa v državi članici, na razpolago
javnosti v Skupnosti.

V vsaki državi članici je treba določiti en sam pristojen
organ, ki prevzame končno odgovornost za nadzorovanje upoštevanja določb, ki so bile sprejete v skladu s
to direktivo, kakor tudi za mednarodno sodelovanje. Ta
organ mora biti upravne narave, za preprečitev nasprotja
interesov pa mora biti zagotovljena njegova neodvisnost
od gospodarskih subjektov. Vendar pa lahko države
članice določijo drug pristojen organ za ugotavljanje, ali
so informacije iz te direktive sestavljene v skladu z ustreznim poročevalskim okvirjem in za sprejem ustreznih
ukrepov v primeru ugotovljenih kršitev; takšen organ ni
nujno upravne narave.

(31)

Resolucija, ki jo je sprejel Evropski svet marca 2001 v
Stockholmu, je podprla končno poročilo Odbora
modrecev in predlagan štirinivojski pristop, da bi bila
zakonodaja Skupnosti o vrednostnih papirjih bolj učinkovita in pregledna.

(32)

V skladu s to resolucijo je treba izvedbene ukrepe
uporabljati pogosteje, da bi se zagotovilo sledenje
tehničnih določb razvoju trga in nadzora, za vse stopnje
izvedbenih pravil pa je treba določiti roke.

(33)

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja
2002 o izvajanju zakonodaje o finančnih storitvah je
tudi podprla poročilo Odbora modrecev na podlagi
slovesne izjave, ki jo je isti dan pred Evropskim parlamentom podal predsednik Evropske komisije in pisma z
dne 2. oktobra 2001, ki ga je komisar za notranji trg
naslovil na predsednika parlamentarnega Odbora za
gospodarske in denarne zadeve glede zagotovitve vloge
Evropskega parlamenta v tem procesu.

(34)

Evropski parlament mora imeti na razpolago tri mesece
od prvega pošiljanja osnutka izvedbenih ukrepov, da lete lahko preuči in poda svoje mnenje. Vendar se to
obdobje lahko skrajša v nujnih in upravičenih primerih.
Če znotraj tega obdobja Evropski parlament sprejme
resolucijo, mora Komisija ponovno preučiti osnutek
ukrepov.

(35)

Morda bodo potrebni tehnični izvedbeni ukrepi za
pravila, ki jih določa ta direktiva, za upoštevanje novega
razvoja na trgih z vrednostnimi papirji. Komisija mora
biti ustrezno pooblaščena, da sprejme izvedbene ukrepe
pod pogojem, da le-ti ne spreminjajo bistvenih
elementov te direktive in pod pogojem, da Komisija
deluje v skladu z načeli iz te direktive, po posvetovanju
z Evropskim odborom za vrednostne papirje.

(36)

Pri izvajanju svojih izvedbenih pooblastil v skladu s to
direktivo mora Komisija upoštevati naslednja načela:

Povečanje čezmejnih dejavnosti zahteva izboljšano sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi, vključno s
celovitim nizom določb za izmenjavo informacij in za
previdnostne ukrepe. Organizacija zakonodajnih in
nadzornih nalog v vsaki državi članici ne sme ovirati
učinkovitega sodelovanja med pristojnimi nacionalnimi
organi.

Na svojem srečanju 17. julija 2000 je Svet ustanovil
Odbor modrecev za urejanje evropskih trgov vrednostnih papirjev. V končnem poročilu je ta odbor predlagal uvedbo novih zakonodajnih tehnik na podlagi štirinivojskega pristopa, sestavljenega iz temeljnih načel,
tehničnih izvedbenih ukrepov, sodelovanja med nacionalnimi regulatorji za vrednostne papirje in izvrševanja
prava Skupnosti. Ta direktiva bi se morala omejiti na
široka „okvirna“ načela, medtem ko morajo izvedbeni
ukrepi, ki jih bo sprejela Komisija ob sodelovanju Evropskega odbora za vrednostne papirje, ustanovljenega s
Sklepom Komisije 2001/528/ES (1), določiti tehnične
podrobnosti.

(1) UL L 191, 13.7.2001, str. 45. Sklep, kakor je bil spremenjen s
Sklepom 2004/8/ES (UL L 3, 7.1.2004, str. 33).

L 390/41

— potrebo po zagotavljanju zaupanja vlagateljev v
finančne trge s spodbujanjem visokih standardov
preglednosti na finančnih trgih;

— potrebo po omogočanju širokega razpona konkurenčnih naložb vlagateljem ter ravni razkritja in
zaščite, ki ustreza njihovim okoliščinam;

— potrebo po zagotovitvi, da neodvisni regulatorni
organi konsistentno izvajajo pravila, zlasti glede boja
proti gospodarskemu kriminalu;

L 390/42
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preglednosti v enem predpisu, je treba zgornjo direktivo
ustrezno spremeniti. Takšna sprememba pa ne sme vplivati na možnost držav članic, da uvedejo dodatne
zahteve po členih 42 do 63 Direktive 2001/34/ES, ki
ostajajo veljavni.

— potrebo po visoki ravni preglednosti in posvetovanju
z vsemi udeleženci na trgu ter z Evropskim parlamentom in Svetom;
— potrebo po spodbujanju inovacij na finančnih trgih,
če naj bodo ti dinamični in učinkoviti;

(39)

Ta direktiva je usklajena z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in
o prostem pretoku takih podatkov (2).

(40)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva
načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah
Evropske unije.

(41)

Ker ciljev te direktive, namreč zagotovitev zaupanja
vlagateljev z enako preglednostjo po vsej Skupnosti in s
tem ureditvijo notranjega trga, države članice ne morejo
doseči na podlagi obstoječe zakonodaje Skupnosti in jih
je torej mogoče bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko
Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je opredeljeno v členu 5 Pogodbe. V skladu
z načelom sorazmernosti, kakor je opredeljeno v zgoraj
navedenem členu, ta direktiva ne presega tega, kar je
potrebno za dosego teh ciljev.

(42)

Ukrepi, potrebni za izvajanje te direktive, se sprejmejo v
skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija
1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji
podeljenih izvedbenih pooblastil (3) –

— potrebo po zagotavljanju integritete trga s stalnim in
reaktivnim spremljanjem finančnih inovacij;
— pomembnosti zmanjševanja stroškov kapitala in
povečevanje dostopa do kapitala;
— ravnotežja stroškov in koristi udeležencev na trgu na
dolgoročni osnovi, vključno z malimi in srednjimi
podjetji ter malimi vlagatelji, pri vsakem izvedbenem
ukrepu;
— potrebo po pospeševanju mednarodne konkurenčnosti finančnih trgov v Skupnosti brez poseganja v
zelo potrebno povečanje mednarodnega sodelovanja;
— potrebo po doseganju enakih pogojev za vse udeležence na trgu z vzpostavitvijo predpisov na ravni
Skupnosti vsakič, ko je to potrebno;
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— potrebo po spoštovanju razlik med nacionalnimi trgi,
če te nimajo nepotrebnega škodljivega učinka na
skladnost enotnega trga;
— potrebo po zagotovitvi skladnosti z drugo zakonodajo Skupnosti na tem področju, saj lahko nesorazmerja pri informacijah in pomanjkanje preglednosti
ogrozita delovanje trgov in predvsem škodita potrošnikom in malim vlagateljem.

(37)

(38)

Za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz te direktive ali
njenih izvedbenih ukrepov, je treba kršitve teh zahtev ali
ukrepov sproti odkrivati in po potrebi kaznovati. Zato
morajo biti ukrepi in kazni ustrezno odvračilni, sorazmerni in dosledno izvrševani. Države članice morajo
zagotoviti, da je zoper odločitve pristojnih nacionalnih
organov možna pritožba na sodišču.

Ta direktiva ima namen tudi nadgraditi trenutne zahteve
glede preglednosti za izdajatelje vrednostnih papirjev in
vlagatelje, ki pridobivajo ali odsvajajo večje deleže v
kapitalu izdajateljev, katerih delnice so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu. Ta direktiva nadomešča nekatere zahteve iz Direktive 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2001 o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji (1). Z namenom zbrati zahteve glede

(1) UL L 184, 6.7.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/71/ES.

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1
Predmet urejanja in področje uporabe
1. Ta direktiva določa zahteve glede razkrivanja periodičnih
in tekočih informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji
so že sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, ki je ali deluje v
državi članici.
2. Ta direktiva se ne uporablja za enote, ki so jih izdali
kolektivni naložbeni podjemi, ki niso zaprtega tipa, niti za
enote, ki so jih pridobili ali odsvojili ti kolektivni naložbeni
podjemi.
(2) UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena
z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str.1).
(3) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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3.
Države članice se lahko odločijo da ne uporabljajo določb
člena 16(3) in odstavkov 2 do 4 člena 18 za vrednostne
papirje, ki so bili sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu in so
jih izdale same ali njihovi regionalni ali lokalni organi.

(ii) v katerem ima fizična ali pravna oseba pravico imenovati ali odpustiti večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa in je sočasno delničar v
tem podjetju ali član tega podjetja, ali

4.
Države članice se lahko odločijo, da ne uporabljaljo člena
17 za svoje nacionalne centralne banke, ko delujejo kot izdajateljice delnic, ki so bile sprejete v trgovanje na organiziranem
trgu, če so bile sprejete pred 20. januarjem 2005.

(iii) v katerem je fizična ali pravna oseba delničar ali član
in sam nadzoruje večino delničarskih glasovalnih
pravic ali glasovalnih pravic članov, v skladu z dogovorom sklenjenim z drugimi delničarji ali člani tega
podjema, ali

Člen 2

(iv) v katerem ima fizična ali pravna oseba pravico do
izvajanja ali dejansko izvaja prevladujoč vpliv ali
nadzor;

Opredelitev pojmov
1.
Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) „vrednostni papirji“ so prenosljivi vrednostni papirji, kakor
so opredeljeni v točki 18 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o
trgih finančnih instrumentov (1), razen instrumentov na
denarnem trgu, kakor so opredeljeni v točki 19 člena 4(1)
navedene direktive, katerih zapadlost je krajša od 12
mesecev in za katere se lahko uporablja nacionalna zakonodaja;
(b) „dolžniški vrednostni papirji“ so obveznice ali druge oblike
prenosljivega olistinjenega dolga razen vrednostnih papirjev, ki so enakovredni delnicam v družbah, ali tistih, ki ob
zamenjavi ali uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz njih,
omogočajo pravico do pridobitve delnic ali vrednostnih
papirjev, ki so enakovredni delnicam;
(c) „ reguliran trg“ je trg, kakor je opredeljen v točki 14 člena
4(1) Direktive 2004/39/ES;
(d) „izdajatelj“ je pravna oseba za katero velja zasebno ali
javno pravo, vključno z državo, katere vrednostni papirji
so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, v primeru
potrdil o hrambi, ki predstavljajo vrednostne papirje, je
izdajatelj tisti, ki je ga takšni vrednostni papirji predstavljajo;
(e) „delničar“ je katera koli fizična ali pravna oseba za katero
velja zasebno ali javno pravo, ki drži, posredno ali neposredno:
(i) delnice izdajatelja v svojem imenu in za svoj račun,
(ii) delnice izdajatelja v svojem imenu, vendar za račun
druge fizične ali pravne osebe,
(iii) potrdila o hrambi, pri čemer imetnik potrdila o
hrambi šteje za delničarja osnovnih delnic, ki jih predstavljajo potrdila o hrambi;
(f) „odvisno podjetje“ je katero koli podjetje,
(i) v katerem ima fizična ali pravna oseba večino glasovalnih pravic, ali
(1) UL L 145, 30.4.2004, str. 1.

(g) „kolektivni naložbeni podjemi razen tistih zaprtega tipa“
pomeni vzajemne naložbene sklade in investicijske družbe:
(i) katerih dejavnosti so kolektivne naložbe zbranega kapitala javnosti in ki delujejo po načelu razpršitve tveganj
in
(ii) katerih enote so, če imetnik takšnih enot to zahteva,
ponovno kupljene ali odkupljene, posredno ali neposredno, iz sredstev teh podjemov;
(h) „enote kolektivnega naložbenega podjema“ so vrednostni
papirji, ki jih izda kolektivni naložbeni podjem in predstavlja pravico udeležencev v tem podjemu do razpolaganja z njegovimi sredstvi;
(i) „matična država članica“ pomeni
(i) v primeru izdajatelja dolžniških vrednostnih papirjev,
katerih denominacija na enoto je manjša od
1000 EUR, ali izdajatelja delnic:
— če je izdajatelj ustanovljen v Skupnosti, državo
članico, v kateri ima svoj sedež,
— če je izdajatelj ustanovljen v tretji državi, državo
članico, v kateri mora pristojnim organom predložiti letno poročilo v skladu s členom 10 Direktive
2003/71/ES;
Opredelitev pojma „matična“ država članica se
uporablja tudi za dolžniške vrednostne papirje v valuti,
ki ni euro, pod pogojem da je denominacija na enoto
na dan izdaje manjša od 1000 EUR, ali da je približno
enakovredna 1000 EUR;
(ii) za vse izdajatelje, ki niso zajeti v (i), državo članico, ki
jo je izdajatelj izbral med državo članico, v kateri ima
sedež, ter tistimi državami članicami, ki so sprejele
njegove vrednostne papirje v trgovanje na reguliranem
trgu na njihovem ozemlju. Izdajatelj si za matično
državo članico lahko izbere samo eno državo članico.
Njegova izbira velja najmanj tri leta, razen če njegovi
vrednostni papirji niso več sprejeti v trgovanje na
nobenem reguliranem trgu v Skupnosti;
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(j) „država članica gostiteljica“ je država članica, v kateri so
vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu,
če ta država članica ni matična država članica;

Komisija zlasti:

(k) „predpisane informacije“ so vse informacije, ki jih mora
izdajatelj ali katera koli druga oseba, ki je zaprosila za
sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na reguliranem
trgu brez soglasja izdajatelja, razkriti po tej direktivi, v
skladu s členom 6 Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z
notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba
trga) (1), ali v skladu z zakoni in drugimi predpisi države
članice, sprejetimi v skladu s členom 3(1) te direktive;

(b) za namene izbire matične države članice iz odstavka 1(i)(ii),
po potrebi prilagodi triletno obdobje v zvezi z izdajateljivim zgodovinskim zapisom poslovanja glede na nove
zahteve zakonodaje Skupnosti glede sprejema v trgovanje
na reguliranem trgu;

(l) „elektronska sredstva“ predstavljajo vso elektronsko
opremo za obdelavo (vključno z digitalno kompresijo),
shranjevanje in prenos podatkov z uporabo žic, radia,
optičnih tehnologij ali katerih koli drugih elektromagnetnih sredstev;

(a) za namene odstavka 1(i)(ii), določi postopke, po katerih
lahko izdajatelj izbere matično državo članico;

(c) za namene odstavka 1(1) določi okviren seznam sredstev,
ki ne spadajo med elektronska sredstva, ob upoštevanju
Priloge V k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za
zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in
predpisov (4).

Člen 3
(m) „družba za upravljanje“ je družba, kakor je opredeljena v
členu 1a(2) Direktive Sveta 85/611/EGS z dne 20.
decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (2);
(n) „ustvarjalec trga“ je oseba, ki stalno deluje na finančnih
trgih za svoj račun, tako da je vedno pripravljen prodati in
kupiti finančne instrumente iz sredstev lastnega kapitala in
po cenah, ki jih sam opredeli;
(o) „kreditna institucija“ je podjetje, kakor je opredeljeno v
členu 1(1)(a) Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 20. marca 2000 o začetku opravljanja in
opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (3);
(p) „vrednostni papirji izdani na neprekinjen in ponavljajoč
način“ so dolžniški vrednostni papirji istega izdajatelja,
katerih izdajanje je neprekinjeno, ali vsaj dve ločeni izdaji
vrednostnih papirjev podobnega tipa in/ali razreda.

2.
Za namene opredelitve pojma „odvisno podjetje“, navedenega v odstavku 1(f)(ii), pravice imetnika v zvezi z glasovanjem,
imenovanjem in odstavitvijo vključujejo pravice katerega koli
drugega podjetja, ki ga nadzoruje delničar in pravice vseh
fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo bodisi v svojem imenu, v
imenu delničarja ali katerega koli drugega podjetja, ki ga
nadzoruje delničar.

Povezovanje trgov vrednostnih papirjev
1. Matična država članica lahko izdajatelju postavi strožje
zahteve, kakor so določene v tej direktivi.
Prav tako lahko matična država članica imetniku delnic ali
fizični ali pravni osebi iz členov 10 ali 13 postavi strožje
zahteve, kakor so določene v tej direktivi.
2.

Država članica gostiteljica ne sme:

(a) pri sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje na reguliranem trgu na svojem ozemlju, uvesti strožjih zahtev glede
razkritja, kakor so določene v tej direktivi ali v členu 6
Direktive 2003/6/ES;
(b) v zvezi z obveščanjem o informacijah, za imetnike delnic
ali fizične ali pravne osebe iz členov 10 ali 13 določiti
strožjih zahtev kakor so določene v tej direktivi.

POGLAVJE II

PERIODIČNE INFORMACIJE

Člen 4
3.
Da bi lahko upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in
zagotavljala enotno uporabo odstavka 1, Komisija v skladu s
postopkom iz člena 27(2) sprejme izvedbene ukrepe v zvezi z
opredelitvami iz odstavka 1.
(1) UL L 96, 12.4.2003, str. 16.
(2) UL L 375, 31.12.1985, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2004/39/ES.
(3) UL L 126, 26.5.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/69/ES (UL L 125, 28.4.2004,
str. 44).

Letna računovodska poročila
1. Izdajatelj najpozneje štiri mesece po koncu vsakega
poslovnega leta objavi svoje letno računovodsko poročilo in
zagotovi, da je javno dostopno najmanj pet let.
(4) UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
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ostane dostopno javnosti. Če je primerno, lahko Komisija prilagodi petletno obdobje iz odstavka 1.

(a) revidirane računovodske izkaze,
(b) poročilo uprave in
(c) izjave odgovornih oseb izdajatelja, katerih imena in funkcije
so jasno navedene, da po njihovem najboljšem vedenju
računovodska poročila, ki so bila pripravljena v skladu z
veljavnimi računovodskimi standardi, podajajo resnično in
pošteno sliko sredstev, obveznosti, finančnega položaja ter
dobiček ali izgubo izdajatelja in vseh podjetij vključenih v
konsolidacijo, in da poročilo uprave vsebuje pošten pregled
razvoja in poslovanja ter stanja izdajatelja in vseh podjetij,
vključenih v konsolidacijo, skupaj z opisom glavnih tveganj
in negotovosti, s katerimi se srečujejo.

3.
Kjer mora izdajatelj pripraviti konsolidirane računovodske
izkaze v skladu z Sedmo direktivo Sveta 83/349/EGS z dne 13.
junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (1), revidirani računovodski izkazi vključujejo takšne konsolidirane računovodske izkaze, ki so sestavljeni v skladu z Uredbo (ES) št.
1606/2002, in letne računovodske izkaze matičnega podjetja,
sestavljene v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, v
kateri je bila ustanovljena matična družba.

Kjer izdajatelju ni treba pripraviti konsolidiranih računovodskih
izkazov, so revidirani računovodski izkazi pripravljeni v skladu
z nacionalnim zakonom države članice, v kateri je bila družba
ustanovljena.

4.
Računovodski izkazi se revidirajo v skladu s členoma 51
in 51a Četrte direktive Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978
o letnih računovodskih izkazih nekaterih vrst družb (2) in v
primeru, da mora izdajatelj pripraviti konsolidirane računovodske izkaze, v skladu s členom 37 Direktive 83/349/EGS.

Revizijsko poročilo, ki ga podpiše oseba ali več oseb, odgovornih za revizijo računovodskih izkazov, se skupaj z letnim
računovodskim poročilom v celoti razkrije javnosti.

5.
Poročilo uprave se pripravi v skladu s členom 46 Direktive 78/660/EGS in v primeru, da mora izdajatelj pripraviti
konsolidirane računovodske izkaze, v skladu s členom 36
Direktive 83/349/EGS.

6.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2), sprejme
izvedbene ukrepe da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih
trgov in zagotavljala enotno uporabo odstavka 1. Komisija
zlasti določi tehnične pogoje, pod katerimi objavljeno letno
računovodsko poročilo, vključno z revizijskim poročilom,
(1) UL L 193, 18.7.1983, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 178, 17.7.2003, str. 16).
(2) UL L 222, 14.8.1978, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2003/51/ES.

Člen 5

Polletna računovodska poročila

1. Izdajatelj delnic ali dolžniških vrednostnih papirjev objavi
polletno računovodsko poročilo za prvih šest mesecev poslovnega leta čimprej po koncu tega obdobja, vendar najpozneje
dva meseca po tem obdobju. Izdajatelj zagotovi, da je polletno
računovodsko poročilo dostopno javnosti še najmanj pet let.

2.

Polletno računovodsko poročilo vsebuje:

(a) povzetke računovodskih izkazov,
(b) vmesno poročilo uprave in
(c) izjave odgovornih oseb izdajatelja, katerih imena in funkcije
so jasno navedene, da po njihovi najboljši vednosti
povzetek računovodskih izkazov, ki so bili pripravljeni v
skladu z veljavnimi računovodskimi standardi, podaja
resnično in pošteno sliko sredstev, obveznosti, finančnega
položaja ter dobiček ali izgubo izdajatelja in vseh podjetij
vključenih v konsolidacijo, kakor to določajo zahteve
odstavka 3, in da vmesno poročilo uprave vključuje pošten
pregled informacij, kakor to določajo zahteve odstavka 4.

3. Kadar mora izdajatelj pripraviti konsolidirane računovodske izkaze, mora biti povzetek računovodskih izkazov
sestavljen v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi,
ki se uporabljajo za vmesno računovodsko poročanje, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 6 Uredbe (ES) št.
1606/2002.

Kadar izdajatelju ni treba pripraviti konsolidiranih računovodskih izkazov, mora povzetek računovodskih izkazov vsebovati
vsaj povzetek bilance stanja in povzetek izkaza poslovnega
izida z ustreznimi pojasnili k tem izkazom. Pri pripravi
povzetka bilance stanja in povzetka izkaza poslovnega izida
izdajatelj sledi istim načelom prepoznavanja in merjenja kot pri
pripravi letnih računovodskih poročil.

4. Vmesno poročilo uprave vključuje najmanj navedbe
pomembnih dogodkov v prvih šestih mesecih poslovnega leta
in njihove vplive na povzetek računovodskih izkazov, skupaj z
opisom glavnih tveganj in negotovosti za preostalih šest
mesecev poslovnega leta. Pri izdajateljih delnic vmesno poročilo
uprave vključuje tudi najpomembnejše transakcije s povezanimi
osebami.
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5.
Če je bilo polletno računovodsko poročilo revidirano, se
priloži kopija celotnega revizijskega poročila. Isto velja za revizorjev pregled. Če revizorji polletnega računovodskega poročila
niso revidirali ali pregledali, se to navede v poročilu.

6.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme
izvedbene ukrepe da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih
trgov in zagotavljala enotno uporabo odstavkov 1 do 5 tega
člena.

31.12.2004

3. Komisija do 20. januarja 2010 predloži Svetu in Evropskemu parlamentu poročilo o preglednosti četrtletnih računovodskih poročil in poročil uprave izdajatelja, v pregled ali
posredovane informacije vlagateljem omogočajo informirano
presojo finančnega stanja izdajatelja. To poročilo vključuje
oceno vplivov na področja, na katerih namerava Komisija predlagati spremembe tega člena.

Člen 7
Komisija zlasti:
(a) določi tehnične pogoje, pod katerimi polletno računovodsko poročilo, vključno z revizijskim počilom, ostane
dostopno javnosti;
(b) pojasni naravo revizorskega pregleda;
(c) določi minimalno vsebino povzetka bilance stanja, izkaza
poslovnega izida in pojasnil k tem izkazom, kadar ti niso
pripravljeni v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 6 Uredbe
(ES) št. 1606/2002.

Odgovornost in obveznosti

Države članice zagotovijo, da so za sestavo informacij in objavljanje v skladu s členi 4, 5, 6 in 16 odgovorni vsaj izdajatelj,
njegovi upravni, poslovodni ali nadzorni organi, ter zagotovijo,
da se njihovi zakoni in drugi predpisi o odgovornosti uporabljajo za izdajatelje, za organe iz tega člena ali odgovorne osebe
izdajateljev.

Člen 8
Po potrebi lahko Komisija prilagodi petletno obdobje iz
odstavka 1.
Izjeme

1.

Členi 4, 5, in 6 se ne uporabljajo za naslednje izdajatelje:

Člen 6

Vmesna poročila uprave

1.
Ne glede na člen 6 Direktive 2003/6/ES, izdajatelj, katerega delnice so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, v
obdobju prvih šestih mesecev poslovnega leta, objavi poročilo
svoje uprave; v obdobju drugih šestih mesecev poslovnega leta
objavi tudi drugo poročilo uprave. Ta poročila se sestavijo v
obdobju desetih tednov po začetku in šestih tednov pred
koncem relevantnega šestmesečnega obdobja. Vsebujejo informacije, ki zajemajo obdobje od začetka relevantnega šestmesečnega obdobja do datuma objave poročila. To poročilo vsebuje:
— razlago materialno pomembnih dogodkov in transakcij, ki
so potekali v relevantnem obdobju in njihov vpliv na
finančno stanje izdajatelja in njegovih odvisnih podjetij ter
— splošen opis finančnega stanja in poslovanja izdajatelja ter
njegovih odvisnih podjetij v relevantnem obdobju.

2.
Izdajatelji, ki bodisi po nacionalni zakonodaji bodisi po
predpisih reguliranega trga ali na lastno pobudo objavljajo četrtletna računovodska poročila v skladu s to zakonodajo ali predpisi, niso dolžni javno objavljati poročil uprave, predvidenih v
odstavku 1.

(a) državo, regionalne ali lokalne državne organe, javne
mednarodne organe, v katerem sodeluje vsaj ena država
članica, ECB in nacionalne centralne banke držav članic, če
delnice in druge vrednostne papirje izdajajo ali ne; in
(b) izdajatelje izključno dolžniških vrednostnih papirjev, ki so
bili sprejeti v tgrovanje na reguliranem trgu in katerih
denominacija na enoto znaša vsaj 50.000 EUR ali za
dolžniške vrednostne papirje, denominirane v valuti, ki ni
euro, in katerih vrednost denominacije na enoto na dan
izdaje je enakovredna vsaj 50.000 EUR.

2. Matična država članica se lahko odloči, da ne uporabi
člena 5 za kreditne institucije, katerih delnice niso sprejete v
trgovanje na reguliranem trgu, in ki so izdajale dolžniške vrednostne papirje na neprekinjen ali ponavljajoč način, izključno
pod pogojem, da je skupna nominalna vrednost vseh teh
dolžniških vrednostnih papirjev nižja od 100.000.000 EUR in
da institucija ni objavila prospekta v skladu z Direktivo
2003/71/ES.

3. Matična država članica se lahko odloči, da ne uporabi
člena 5 za izdajatelje, ki so z dnem začetka veljavnosti Direktive 2003/71/ES že obstajali in ki izdajajo izključno dolžniške
vrednostne papirje, za katere brezpogojno in nepreklicno jamči
matična država članica ali njeni regionalni ali lokalni organi, na
reguliranem trgu.
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(b) ne posega v upravljanje zadevnega izdajatelja kakor tudi ne
izvaja vpliva na izdajatelja za nakup takih delnic ali za
utrjevanje cene delnic.
6. Matična država članica lahko na podlagi člena 2(1)(i)
določi, da se glasovalne pravice iz postavk trgovanja investicijskih družb in kreditnih institucij, kakor je opredeljeno v členu
2(6) Direktive Sveta 93/6/EGS z dne 15. marca 1993 o kapitalski ustreznosti investicijskih družb in kreditnih institucij (1),
za namene tega člena ne štejejo, pod pogojem, da:

Informacije o pomembnem lastniškem deležu

(a) glasovalne pravice iz postavk trgovanja ne presegajo 5 %,
in

Člen 9

(b) kreditna institucija ali investicijska družba zagotovi, da se
glasovalne pravice iz postavk trgovanja ne uveljavijo ali
kako drugače uporabijo v smislu poseganja v izdajateljevo
upravljanje.

Obveščanje o pridobitvi ali odsvojitvi pomembnega lastniškega deleža
1.
Matična država članica zagotovi, da delničar, kadar
pridobi ali odsvoji delnice izdajatelja, ki so sprejete v trgovanje
na reguliranem trgu in imajo glasovalne pravice, obvesti izdajatelja o deležu glasovalnih pravic izdajatelja, ki jih ima zaradi
take pridobitve ali odsvojitve delničar, če ta delež doseže,
preseže ali pade pod prage 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %,
50 % in 75 %.
Glasovalne pravice se izračunajo na podlagi vseh delnic, ki
imajo glasovalno pravico, tudi če je uveljavljanje le-te začasno
odvzeto. Te informacije se podajo tudi za vse delnice z glasovalno pravico istega razreda.

7. Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme
izvedbene ukrepe z namenom, da se upošteva tehnični razvoj
finančnih trgov in zagotovi enotna uporaba odstavkov 2, 4, in
5 tega člena.
Komisija še posebej podrobno določi največjo dolžino „kratkega obdobja poravnave“ iz odstavka 4, kakor tudi ustrezne
nadzorne mehanizme pristojnih organov matične države
članice. Poleg tega lahko Komisija sestavi seznam primerov iz
odstavka 2.

Člen 10
2.
Matična država članica zagotovi, da delničar obvesti izdajatelja glede deleža glasovalnih pravic, če ta delež doseže,
preseže ali pade pod prage določene v odstavku 1 zaradi
dogodkov, ki spremenijo strukturo glasovalnih pravic in na
podlagi razkritih indrmacij v skladu z členom 15. Če je izdajatelj ustanovljen v tretji državi, se obveščanje izvrši za enakovredne dogodke.
3.

Matični državi članici ni treba uporabiti:

Pridobitev ali odsvojitev pomembnega deleža glasovalnih
pravic
Zahteve glede obveščanja opredeljene v odstavkih 1 in 2 člena
9 se uporabljajo tudi za fizične in pravne osebe, če so le-te
upravičene pridobivati, odsvajati ali uveljavljati glasovalne
pravice v katerem koli od naslednjih primerov ali kombinaciji
le-teh:

(a) 30 % praga, če uporablja prag ene tretjine;
(b) 75 % praga, če uporablja prag dveh tretjin.

(a) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba, s katero je ta
oseba ali pravna oseba sklenila dogovor, po katerem so
obvezane sprejeti, z usklajenim izvrševanjem glasovalnih
pravic, ki jih imajo, trajno skupno politiko do upravljanja
obravnavanega izdajatelja;

4.
Ta člen se ne uporablja za delnice, ki so bile pridobljene
zgolj za namen obračuna in poravnave v običajnem kratkem
obdobju poravnave, ter za osebe, ki imajo delnice kot skrbniki,
pod pogojem, da lahko ti skrbniki uveljavljajo glasovalne
pravice iz delnic samo na podlagi navodil, ki so jim dana v
pisni ali elektronski obliki.

(b) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba po dogovoru,
sklenjenem s to osebo ali pravno osebo, ki zagotavljajo
začasni prenos obravnave zadevnih glasovalnih pravic;

5.
Ta člen se ne uporablja, če je ustvarjalec trga v vlogi
ustvarjalca trga pridobil ali odsvojil pomemben delež, ki doseže
ali preseže prag 5 %, pod pogojem, da je:

(c) delnice z glasovalno pravico, ki so deponirane kot zavarovanje pri tej osebi ali pravni osebi, če ta oseba ali pravna
oseba nadzoruje te glasovalne pravice ter poda izjavo o
namenu uveljavljanja le-teh;

(a) pooblaščen s strani njegove matične države članice na
osnovi Direktive 2004/39/ES, in

(1) UL L 141, 11.6.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/39/ES.
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(d) delnice z glasovalno pravico, na katerih ima ta oseba ali
pravna oseba doživljenjski interes;
(e) glasovalne pravice, ki jih ima ali jih lahko uveljavlja v
skladu s točkami od (a) do (d) podjetje, ki ga nadzoruje ta
oseba ali pravna oseba;
(f) delnice z glasovalno pravico, ki so deponirane pri tej osebi
ali pravni osebi, katera jih lahko uveljavlja po lastni presoji,
če delničarji niso podali določnih navodil;

31.12.2004

vedeti, ne glede na datum začetka učinkovanja pridobitve,
odsvojitve ali možnosti uveljavljanja glasovalnih pravic; ali
(b) obveščena o primeru iz člena 9(2).

3. Podjetje je izvzeto od dolžnosti obveščanja v skladu z
odstavkom 1, če obveščanje opravi matično podjetje ali, kjer je
matično podjetje obenem tudi odvisno podjetje, njegovo lastno
matično podjetje.

(g) glasovalne pravice, ki jih ima tretja oseba v svojem imenu
in za račun te fizične ali pravne osebe;
(h) glasovalne pravice, ki jih ta oseba ali pravna oseba lahko
uveljavlja kot pooblaščenec, in katere lahko ta oseba ali
pravna oseba uveljavlja po lastni presoji, če delničarji niso
podali določnih navodil.

Člen 11
1.
Člena 9 in 10(c) se ne uporabljata za delnice, ki so bile
izdane članom ESCB ali so si jih njeni člani zagotovili pri izvajanju svojih funkcij kot denarna oblast, vključno z delnicami, ki
so bile članom ESCB izdane ali so si jih njeni člani zagotovili v
obliki zastave, z začasnim nakupom ali podobnim sporazumom glede likvidnosti, ki naj bi bila odobrena za namene
denarne politike ali znotraj plačilnega sistema.
2.
Izjeme se uporabljajo pri zgoraj navedenih kratkoročnih
transakcijah, pod pogojem, da se ne uveljavljajo glasovalne
pravice iz teh delnic.

Člen 12
Postopki obveščanja in razkritje pomembnega lastniškega
deleža
1.
Obveščanje, kakor se zahteva v členih 9 in 10, vključuje
naslednje informacije:
(a) nastale razmere glede glasovalnih pravic;
(b) če se uporablja, veriga odvisnih podjetij, preko katerih
dejansko imajo glasovalne pravice;

4. Matičnemu podjetju družbe za upravljanje ni treba sešteti
svojega imetništva, kakor to določata člena 9 in 10, kjer z
dobroimetjem upravlja družba za upravljanje, pod pogoji iz
Direktive 85/611/EGS, če omenjena družba za upravljanje
uveljavlja svoje glasovalne pravice neodvisno od matičnega
podjetja.

Vendar se člena 9 in 10 uporabljata v primeru, ko je matično
podjetje, ali drugo odvisno podjetje matičnega podjetja, investiralo v dobroimetje, ki ga upravlja taka družba za upravljanje in
družba za upravljanje ne more po prosti presoji uveljavljati
glasovalnih pravic iz takega dobroimetja in lahko uveljavljajo te
glasovalne pravice le po neposrednih ali posrednih navodilih
matičnega ali drugega odvisnega podjetja matičnega podjetja.

5. Matičnemu podjetju investicijskega podjetja, ki je pooblaščeno po Direktivi 2004/39/ES, ni treba združiti deležev, kakor
to določata člena 9 in 10, z deleži, ki jih upravlja investicijsko
podjetje za vsako stranko posebej, v smislu točke (9) člena 4(1)
Direktive 2004/39/ES, pod pogojem, da:
— je investicijsko podjetje pooblaščeno, da nudi portfeljsko
upravljanje, kakor to določa točka 4 oddelka A Priloge I k
Direktivi 2004/39/ES;
— lahko izključno uveljavlja glasovalno pravico takšnih delnic
po navodilih, ki so podana v pisni ali elektronski obliki ali
ki zagotavlja, da se individualno opravljanje storitev
portfeljskega upravljanja izvaja neodvisno od drugih storitev
pod pogoji, enakovrednimi tistim, ki so predvideni v Direktivi 85/611/EGS z uporabo ustreznih mehanizmov; in
— da investicijsko podjetje uveljavlja svoje glasovalne pravice
neodvisno od matičnega podjetja.

(c) datum, s katerim je bil dosežen ali prekoračen prag; in
(d) identiteta delničarja, četudi ta delničar ni upravičen uveljavljati glasovalnih pravic pod pogoji iz člena 10, in fizične ali
pravne osebe, ki so upravičene uveljavljavljati glasovalne
pravice v imenu tega delničarja.
2.
Obvestilo izdajatelju se izvede takoj ko je to mogoče,
vendar najpozneje v štirih trgovalnih dneh, pri čemer je prvi
dan en dan po tistem, ko je delničar ali fizična ali pravna oseba
iz člena 10
(a) izvedela za pridobitev, odsvojitev ali možnost uveljavljanja
glasovalnih pravic, ali če bi to glede na okoliščine morala

Vendar pa se člena 9 in 10 uporabljata v primeru, kjer je
matično podjetje ali drugo odvisno podjetje matičnega podjetja
investiralo v dobroimetja, ki jih upravlja to investicijsko
podjetje, ki pa ne more uveljavljati glasovalnih pravic iz teh
deležev po prosti presoji in lahko uveljavlja glasovalno pravico
samo po neposrednih ali posrednih navodilih matičnega ali
drugega odvisnega podjetja matičnega podjetja.

6. Po prejetju obvestila iz odstavka 1, vendar najpozneje v
treh trgovalnih dneh po prejetju, izdajatelj objavi vse informacije iz obvestila.
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7.
Matična država članica lahko izvzame izdajatelje iz zahtev
odstavka 6, če pristojni organ objavi informacije iz obvestila,
pod pogoji iz člena 21, po prejetju obvestila, vendar najpozneje
v treh dneh trgovanja po prejetju.

8.
Da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov in zagotovila enotno uporabo odstavkov 1, 2, 4, 5 in 6 tega člena,
Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2), sprejme izvedbene ukrepe:
(a) za določitev standardnega obrazca, ki se bo uporabljal v
vsej Skupnosti za obveščanje izdajateljev o zahtevanih
informacijah, kakor to določa odstavek 1, ali za vnašanje
informacij po členu 19(3);
(b) za določitev koledarja „trgovalnih dni “ za vse države
članice;

L 390/49
Člen 14

1. Kadar izdajatelj delnic, ki so že sprejete v trgovanje na
reguliranem trgu, pridobi ali odsvoji lastne delnice, sam ali prek
osebe, ki nastopa v svojem imenu in za račun izdajatelja,
matična država članica zagotovi, da izdajatelj objavi delež
lastnih delnic v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v
štirih trgovalnih dneh po takšni pridobitvi ali odsvojitvi, kadar
delež doseže, prekorači ali pade pod prag 5 % ali 10 % glasovalnih pravic. Delež se izračuna na osnovi skupnega števila
delnic, ki imajo glasovalne pravice.

2. Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2), sprejme
izvedbene ukrepe da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih
trgov in zagotovila enotno uporabo odstavka 1.

(c) za določitev primerov, v katerih delničar ali fizična ali
pravna oseba iz člena 10, ali oba, obveščajo izdajatelja;
Člen 15
(d) za razjasnitev okoliščin, v katerih bi delničar ali fizična ali
pravna oseba iz člena 10, morali vedeti za pridobitev ali
odsvojitev;
(e) za razjasnitev pogojev neodvisnosti, ki naj jih upoštevajo
družbe za upravljanje in njihova matična podjetja ali investicijska podjetja in njihova matična podjetja, da bi bile
upravičene do izjem po odstavkih 4 in 5.

Za namene izračunavanja pragov iz člena 9, matična država
članica zahteva od izdajatelja, da razkrije javnosti vsaj skupno
število glasovalnih pravic in vrednost kapitala na koncu vsakega
koledarskega meseca, v katerem se je skupno število ali vrednost zvišala ali znižala.

Člen 13

Člen 16

1.
Zahteve glede obveščanja iz člena 9 se uporabljajo tudi za
fizične ali pravne osebe, ki imajo neposredno ali posredno,
finančne instrumente s katerimi so upravičeni do pridobitve, na
lastno pobudo in s formalnim dogovorom, delnic izdajatelja,
katerega delnice so že sprejete v trgovanje na reguliranem trgu,
ki imajo glasovalne pravice in so že izdane.

Dodatne informacije

2.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme
izvedbene ukrepe z namenom upoštevanja tehničnega razvoja
finančnih trgov in zagotovitve enotne uporabe odstavka 1.
Zlasti določi:
(a) vrste finančnih instrumentov iz odstavka 1 ter njihovo
združevanje;
(b) naravo formalnega dogovora iz odstavka 1;
(c) vsebino obvestila, s katerim se določi standardni obrazec, ki
se bo v ta namen uporabljal v celotni Skupnosti;
(d) rok za obveščanje;
(e) na koga bo obvestilo naslovljeno.

1. Izdajatelj delnic, ki so bile sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, brez odlašanja objavi spremembe glede pravic, ki
jih imajo različni razredi delnic, vključno s spremembami, ki se
nanašajo na pravice izvedenih vrednostnih papirjev, ki jih je
izdal izdajatelj in ki mu omogočajo dostop do delnic tega izdajatelja.

2. Izdajatelj vrednostnih papirjev razen delnic, ki so bile
sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, brez odlašanja objavi
vse spremembe pravic imetnikov vrednostnih papirjev razen
delnic, vključno s spremembami rokov in pogojev teh vrednostnih papirjev, ki bi lahko posredno vplivali na te pravice,
zlasti na spremembe v kreditnih pogojih ali obrestnih merah.

3. Izdajatelj vrednostnih papirjev, ki so sprejeti v trgovanje
na reguliranem trgu brez odlašanja objavi vse glede izdaje
novih posojil, zlasti garancij oziroma jamstev v zvezi z le-temi.
Ne glede na Direktivo 2003/6/EC, se ta odstavek ne uporablja
za javno mednarodno organizacijo, katere članica je vsaj ena
od držav članic.
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ODDELEK II

Informacije za imetnike vrednostnih papirjev, ki so sprejeti v
trgovanje na reguliranem trgu
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uveljavljanja glasovalnih pravic, so pisno zaprošeni za
stinjanje z uporabo elektronskih sredstev za posredovanje
informacij in, če temu ne nasprotujejo v razumnem roku,
se šteje, da so se strinjali. Kadar koli pozneje imajo možnost
da zahtevajo, da se jim informacije posredujejo v pisni
obliki, in
(d) razdelitev stroškov posredovanja informacij z uporabo elektronskih sredstev določi izdajatelj v skladu z načelom
enakega obravnavanja iz odstavka 1.

Člen 17
Zahteve za informacije za izdajatelje, katerih delnice so
sprejete v trgovanje na reguliranem trgu
1.
Izdajatelj delnic, ki so sprejete v trgovanje na reguliranem
trgu, zagotovi enako obravnavanje za vse imetnike delnic, ki so
v enakem položaju.
2.
Izdajatelj zagotovi, da so v matični državi članici imetnikom delnic na razpolago vsa potrebna sredstva in informacije, s katerimi lahko uveljavljajo svoje pravice in da je integriteta podatkov zavarovana. Delničarjem se ne preprečuje, da
uveljavljajo svoje pravice prek pooblaščenca, v skladu z zakonodajo države, v kateri je izdajatelj ustanovljen. Zlasti pa izdajatelj:
(a) posreduje informacije o kraju, času in dnevnem redu sej,
skupnem številu delnic in glasovalnih pravicah ter pravicah
imetnikov da so udeleženi na sejah;
(b) posreduje vsaki osebi, ki je upravičena do glasovanja na
sejah delničarjev, skupaj z vabilom na sejo ali, na zahtevo,
po obvestilu o seji, obrazec o pooblastilu v papirni ali, kjer
je to mogoče, elektronski obliki;
(c) določi finančno institucijo kot svojega predstavnika, prek
katerega lahko delničarji uveljavljajo svoje finančne pravice;
in

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme
izvedbene ukrepe da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih
trgov, razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije, ter
zagotovila enotno uporabo odstavkov 1, 2 in 3. Še zlasti določi
vrsto finančnih institucij, preko katerih lahko delničarji uveljavljajo svoje finančne pravice iz odstavka 2(c).

Člen 18

Zahteve za informacije za izdajatelje, katerih dolžniški
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem
trgu

1. Izdajatelj dolžniških vrednostnih papirjev, ki so bili sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, zagotovi vsem imetnikom
dolžniških vrednostnih papirjev, ki so enakovredni, enako
obravnavo v smislu vseh pravic, ki jih imajo dolžniški vrednostni papirji.

(d) objavi obvestilo ali razdeli okrožnice o razporeditvi in
izplačilu dividend ter izdajo novih delnic, vključno z informacijami o kakršni koli ureditvi za dodelitve, vpis, preklic
ali konverzijo.

2. Izdajatelj zagotovi, da so v matični državi članici imetnikom dolžniških vrednostnih papirjev na razpolago vsa
potrebna sredstva in informacije, s katerimi lahko uveljavljajo
svoje pravice in da je integriteta podatkov zavarovana. Imetnikom dolžniških vrednostnih papirjev se omogoči, da uveljavljajo svoje pravice prek pooblaščenca, v skladu z zakonodajo
države, v kateri je izdajatelj ustanovljen. Zlasti pa izdajatelj:

3.
Za namene posredovanja informacij delničarjem matična
država članica dovoli izdajateljem uporabo elektronskih sredstev, če se o tem odloča na splošni seji in so izpolnjeni najmanj
naslednji pogoji:

(a) objavi obvestilo ali razdeli okrožnice o kraju, času in
dnevnem redu sej imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, plačilih obresti, izvajanju zamnejave, borzi, pravici do
vpisa ali preklica, in vračilih, kakor tudi pravico teh imetnikov do udeležbe;

(a) uporaba elektronskih sredstev v nobenem primeru ni
odvisna od lokacije sedeža ali prebivališča delničarja ali v
primerih iz člena 10(a) do (h), fizične ali pravne osebe;
(b) določitev ustrezne identifikacije zagotovi učinkovito obveščanje delničarjev ali fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo
pravico uveljavljati glasovalne pravice;
(c) delničarji ali, v primerih iz člena 10(a) do (e), fizične ali
pravne osebe, ki so upravičeni do pridobitve, odsvojitve ali

(b) posreduje vsaki osebi, ki je upravičena do glasovanja na
sejah imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, skupaj z
vabilom na sejo ali, na zahtevo, po obvestilu o seji, obrazec
o pooblastilu v papirni ali, kjer je to mogoče, elektronski
obliki; in
(c) določi finančno institucijo kot svojega predstavnika, prek
katerega lahko imetniki dolžniških vrednostnih papirjev
uveljavljajo svoje finančne pravice.
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3.
Če so na sejo povabljeni samo imetniki dolžniških vrednostnih papirjev, katerih denominacija na enoto znaša vsaj
EUR 50.000 ali če so dolžniški vrednostni papirji denominirani
v valuti, ki ni euro, in katerih denominacija na enoto na dan
izdaje je enakovredna vsaj EUR 50 000, lahko izdajatelj izbere
za kraj skupščine katero koli državo članico, pod pogojem, da
so v izbrani državi članici imetnikom na razpolago vsa
potrebna sredstva in informacije za uveljavljanje njihovih
pravic.
4.
Za namen posredovanja informacij imetnikom dolžniških
vrednostnih papirjev matična država članica, ki jo je izbral
izdajatelj v skladu z odstavkom 3, dovoli izdajateljem uporabo
elektronskih sredstev, če se o tem odloča na splošni skupščini
in če so izpolnjeni določeni pogoji:
(a) uporaba elektronskih sredstev v nobenem primeru ni
odvisna od lokacije sedeža ali prebivališča imetnika
dolžniških vrednostnih papirjev ali pooblaščenca, ki zastopa
imetnika;
(b) določitev ustrezne identifikacije zagotovi učinkovito obveščanje imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev;
(c) imetniki dolžniških vrednostnih papirjev so pisno obveščeni
o uporabi elektronskih sredstev za posredovanje informacij,
in če temu ne nasprotujejo v razumnem roku, se šteje, da
so se strinjali. Kadar koli pozneje lahko zahtevajo, da se jim
informacije posredujejo v pisni obliki; in
(d) razdelitev stroškov posredovanja informacij z uporabo elektronskih sredstev, določi izdajatelj skladno z načelom
enakega obravnavanja iz odstavka 1.
5.
Komisija v skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme
izvedbene ukrepe, da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih
trgov, razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije, ter
zagotovila enotno uporabo odstavkov 1 do 4. Še zlasti določi
vrsto finančne institucije, preko katere lahko delničarji uveljavljajo svoje finančne pravice iz odstavka 2(c).

POGLAVJE IV
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obenem te informacije vloži pri pristojnem organu matične
države članice. Ta pristojni organ se lahko odloči, da tako
vložene informacije objavi na svoji spletni strani.

Če izdajatelj predlaga spremembo ustanovitvenega akta ali
statuta, osnutek spremembe posreduje pristojnemu organu
matične države članice in na reguliran trg, kamor so bili sprejeti njegovi vrednostni papirji v trgovanje. Tako posredovanje
se izvede nemudoma, vendar najpozneje na dan sklica skupščine, ki o osnutku spremembe glasuje ali je o njej obveščena.

2. Matična država članica lahko izvzame izdajatelja od
zahteve iz odstavka 1 glede razkritih informacij v skladu s
členom 6 Direktive 2003/6/ES ali členom 12(6) te direktive.

3. Informacije, o katerih se obvesti izdajatelj v skladu s členi
9, 10, 12 in 13, se obenem vložijo pri pristojnem organu
matične države članice.

4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v skladu s postopkom
iz člena 27(2) da bi zagotovila enotno uporabo odstavkov 1, 2
in 3.

Komisija zlasti opredeli postopke, v skladu s katerimi naj izdajatelj, imetnik delnic ali drugih finančnih instrumentov ali
fizična ali pravna oseba iz člena 10 vloži informacije pri
pristojnem organu matične države članice skladno z odstavkoma 1 ali 3, zato da bi:
(a) omogočila vložitev z elektronskimi sredstvi pri matični
državi članici;
(b) uskladila vložitev letnega računovodskega poročila iz člena
4 te direktive z vložitvijo letnih informacij iz člena 10
Direktive 2003/71/ES.

Člen 20

Jeziki
SPLOŠNE OBVEZNOSTI

1. Če so vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu samo v matični državi članici, se predpisane informacije razkrijejo v jeziku, sprejemljivem za pristojni organ v
matični državi članici.

Člen 19
Nadzor matične države članice
1.
Kadar koli izdajatelj ali katera koli oseba, ki je brez
soglasja izdajatelja zaprosila za sprejem vrednostnih papirjev v
trgovanje na reguliranem trgu, razkrije predpisane informacije,

2. Če so vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu tako v matični državi članici kakor tudi v eni ali
več državah članicah gostiteljicah, se predpisane informacije
razkrijejo:
(a) v jeziku, sprejemljivem za pristojni organ matične države
članice; in
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(b) odvisno od odločitve izdajatelja, bodisi v jeziku, sprejemljivem za pristojne organe te države članice gostiteljice,
bodisi v jeziku, ki se običajno uporablja na področju
mednarodnih financ.

3.
Če se vrednostni papirji sprejmejo v trgovanje na reguliranem trgu v eni ali več državah članicah gostiteljicah, vendar
ne v matični državi članici, se predpisane informacije, odvisno
od odločitve izdajatelja, razkrijejo bodisi v jeziku, sprejemljivem
za pristojne organe teh držav članic gostiteljic, bodisi v jeziku,
ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ.

Poleg tega lahko matična država članica v svojih zakonih in
drugih predpisih določi, da se predpisane informacije, odvisno
od izbire izdajatelja, razkrijejo bodisi v jeziku, sprejemljivem za
njene pristojne organe, bodisi v jeziku, ki se običajno uporablja
na področju mednarodnih financ.

4.
Če se vrednostni papirji sprejmejo v trgovanje na reguliranem trgu brez soglasja izdajatelja, se obveznosti iz odstavkov
1, 2 in 3 ne naložijo izdajatelju, ampak osebi, ki je zaprosila za
sprejem brez soglasja izdajatelja.

5.
Države članice delničarjem in fizični ali pravni osebi iz
členov 9, 10 in 13 dovolijo, da obvestijo izdajatelja o informacijah v skladu s to direktivo samo v jeziku, ki se običajno
uporablja na področju mednarodnih financ. Če izdajatelj
prejme takšno obvestilo, države članice ne morejo zahtevati od
njega, da zagotovi prevod v jezik, sprejemljiv za pristojne
organe.
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Člen 21
Dostop do predpisanih informacij

1. Matična država članica zagotovi, da izdajatelj ali oseba, ki
je zaprosila za sprejem v trgovanje na reguliranem trgu brez
soglasja izdajatelja, razkrije predpisane informacije na način, ki
zagotavlja hiter in nediskriminatoren dostop do teh informacij,
ter poskrbi, da so na voljo uradno določenim mehanizmom iz
odstavka 2. Izdajatelj ali oseba, ki je zaprosila za sprejem v
trgovanje na reguliranem trgu brez soglasja izdajatelja, vlagateljem ne sme zaračunati stroškov za dajanje informacij. Matična
država članica od izdajatelja zahteva, da uporablja medije, na
katera se lahko razumno zanese glede učinkovitega razširjanja
informacij javnosti v vsej Skupnosti. Matična država članica ne
sme zahtevati, da se obvezno uporabijo samo mediji, katerih
upravljavci imajo sedež na njenem ozemlju.
2. Matična država članica zagotovi, da je uradno določen
vsaj en mehanizem za centralizirano shranjevanje predpisanih
informacij. Ti mehanizmi morajo upoštevati minimalne standarde kakovosti za varnost, gotovost o viru informacij, časovni
zapis in enostaven dostop končnih uporabnikov ter so usklajeni
s postopkom za vložitev iz člena 19(1).
3. Če so vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu samo v eni državi članici gostiteljici in ne v matični
državi članici, država članica gostiteljica zagotovi razkritje predpisanih informacij v skladu z zahtevami iz odstavka 1.
4. Komisija sprejme izvedbene ukrepe v skladu s postopkom
iz člena 27(2), da bi upoštevala tehnični razvoj finančnih trgov,
razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije ter zagotovila enotno uporabo odstavkov 1, 2 in 3.
Komisija opredeli zlasti:
(a) minimalne standarde za razširjanje predpisanih informacij
iz odstavka 1;

6.
Z odstopanjem od odstavkov 1 do 4 se, kadar so vrednostni papirji, katerih denominacija na enoto zanša vsaj
50.000 EUR ali dolžniški vrednostni papirji, ki so denominirani v valuti, ki ni euro in katerih vrednost je na dan izdaje
enakovredna vsaj 50.000 EUR, sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu v eni ali več državah članicah, predpisane informacije razkrijejo javnosti bodisi v jeziku, sprejemljivem za
pristojne organe matične države članice ali države članice gostiteljice, bodisi v jeziku, ki se običajno uporablja na področju
mednarodnih financ, po izbiri izdajatelja ali osebe, ki je zaprosila za ta sprejem brez soglasja izdajatelja.

(b) minimalne standarde za mehanizme centraliziranega shranjevanja iz odstavka 2.
Komisija lahko tudi določi in posodobi seznam medijev za
razširjanje informacij javnosti.

Člen 22
Smernice

7.
Če se zaradi vsebine predpisanih informacij sproži
postopek na sodišču države članice, se o obveznosti kritja
stroškov, ki nastanejo zaradi prevoda teh informacij za namene
postopka, odloči v skladu z zakonodajo te države članice.

1. Pristojni organi držav članic sestavijo ustrezne smernice z
namenom dodatno olajšati javni dostop do informacij, ki naj se
razkrijejo v skladu z Direktivo 2003/6/ES, Direktivo
2003/71/ES in to direktivo.
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Namen teh smernic je vzpostaviti:
(a) elektronsko omrežje na nacionalni ravni med nacionalnimi
zakonodajalci za vrednostne papirje, upravljavci organiziranih trgov in nacionalnimi sodnimi registri, zajetimi v Prvi
direktivi Sveta 68/151/EGS z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov
in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 48 (1)
Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakovrednim učinkom v vsej Skupnosti (2); in
(b) enotno elektronsko omrežje ali platformo elektronskih
omrežij v državah članicah.

2.
Komisija preuči rezultate, ki se dosežejo skladno z
odstavkom 1 do 31. decembra 2006, in lahko v skladu s
postopkom iz člena 27(2) sprejme izvedbene ukrepe, da bi
olajšala upoštevanje členov 19 in 21.

Člen 23

Tretje države

1.
Če ima izdajatelj sedež v tretji državi, ga lahko pristojni
organ matične države članice izvzame od zahtev iz členov 4 do
7 ter členov 12(6), 14, 15 in 16 do 18, pod pogojem, da zakonodaja zadevne tretje države določa enakovredne zahteve ali da
ta izdajatelj izpolnjuje zahteve zakonodaje tretje države, ki jih
pristojni organ matične države članice šteje za enakovredne.

L 390/53

4. Da bi Komisija zagotovila enotno uporabo odstavka 1, v
skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme izvedbene ukrepe,

(i) ki vzpostavljajo mehanizem, ki zagotavlja enakovrednost
informacij, kakor se zahteva s to direktivo, vključno z računovodskimi izkazi, in informacij, vključno z računovodskimi izkazi, ki jih predpisujejo zakoni in drugi predpisi
tretje države;

(ii) ki navajajo, da tretja država, v kateri ima izdajatelj sedež,
zaradi svojih zakonov in drugih predpisov ali praks ali
postopkov na osnovi mednarodnih standardov, ki jih določajo mednarodne organizacije, zagotavlja enakovrednost
zahtev glede informacij, predvidenih v tej direktivi.

Komisija najpozneje v petih letih od datuma iz člena 31 v
skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme potrebne odločitve
o enakovrednosti računovodskih standardov, ki jih uporabljajo
izdajatelji iz tretjih držav v skladu s pogoji iz člena 30(3). Če
Komisija odloči, da računovodski standardi tretje države niso
enakovredni, lahko zadevnim izdajateljem dovoli, da te računovodske standarde še naprej uporabljajo v ustreznem prehodnem
obdobju.

5. Da bi Komisija zagotovila enotno uporabo odstavka 2,
lahko v skladu s postopkom iz člena 27(2) sprejme izvedbene
ukrepe, ki opredeljujejo vrsto informacij, razkritih v tretji
državi, ki so pomembne za javnost v Skupnosti.

Vendar pa se informacije za katere veljajo zahteve določene v
tretji državi, vložijo v skladu s členom 19 in razkrijejo v skladu
s členoma 20 in 21.

2.
Z odstopanjem od odstavka 1, je izdajatelju s sedežem v
tretji državi izvzet od priprave računovodskih izkazov v skladu
s členoma 4 ali 5 pred poslovnim letom, ki se začne 1. januarja
2007 ali po tem datumu, pod pogojem, da ta izdajatelj pripravi
računovodske izkaze v skladu z mednarodno sprejetimi standardi iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1606/2002.

3.
Pristojni organ matične države članice zagotovi, da so
informacije, razkrite v tretji državi, ki so lahko pomembne za
javnost v Skupnosti, razkrite v skladu s členoma 20 in 21, tudi
če ne predstavljajo predpisanih informacij v smislu člena
2(1)(k).
(1) (Opomba izdajatelja: Naslov je bil prilagojen da bi se upoštevalo
preštevilčenje členov Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v
skladu s členom 12 Amsterdamske pogodbe; izvirno je bilo sklicevanje na člen 58 Pogodbe.).
(2) UL L 65, 14.3.1968, str. 8. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 221, 4.9.2003, str.13).

6. Podjetjem s sedežem v tretji državi, ki bi potrebovala
dovoljenje v skladu s členom 5(1) Direktive 85/611/EGS ali,
kar zadeva upravljanje vrednostnih papirjev, v skladu s točko 4
oddelka A Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, če bi imela sedež
ali, samo v primeru investicijskega podjetja, glavno upravo v
Skupnosti, prav tako ni treba deležev združiti z deleži njihovih
matičnih podjetij v skladu z zahtevami, določenimi v členih
12(4) in (5), pod pogojem, da upoštevajo enakovredne pogoje
glede neodvisnosti kot družbe za upravljanje ali investicijskega
podjetja.

7. Da bi Komisija upoštevala tehnični razvoj na finančnih
trgih in zagotovila enotno uporabo odstavka 6, v skladu s
postopkom iz člena 27(2) sprejme izvedbene ukrepe, ki navajajo, da zaradi svojih zakonov in drugih predpisov tretja država
zagotavlja enakovredne zahteve glede neodvisnosti, določene v
tej direktivi in v njenih izvedbenih ukrepih.
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PRISTOJNI ORGANI
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izdajatelj ali osebe, ki ga nadzorujejo ali ki jih sam nadzoruje, tega ne storijo;

(c) zahtevati od upravljalcev izdajateljev in imetnikov delnic ali
drugih finančnih instrumentov ali fizičnih ali pravnih oseb
iz členov 10 ali 13, da ga obvestijo o informacijah, ki so
zahtevane v skladu s to direktivo ali v skladu z nacionalno
zakonodajo, sprejeto v skladu s to direktivo, in po potrebi,
da predložijo dodatne informacije in dokumente;

Člen 24

Pristojni organi in njihove pristojnosti

1.
Vsaka država članica imenuje osrednji organ iz člena
21(1) Direktive 2003/71/ES kot osrednji pristojen upravni
organ, odgovoren za izvajanje obveznosti iz te direktive in za
zagotavljanje uporabe določb, sprejetih v skladu s to direktivo.
Države članice o tem ustrezno obvestijo Komisijo.

Vendar pa lahko za namene odstavka 4(h) države članice
imenujejo drug pristojen organ, ki ni osrednji pristojen organ
iz prvega pododstavka.

2.
Države članice lahko svojemu osrednjemu pristojnemu
organu dovolijo prenos nalog. Z izjemo nalog iz odstavka 4(h),
se vsak prenos nalog, ki se nanašajo na obveznosti iz te direktive in njene izvedbene ukrepe, ponovno pregleda pet let po
začetku veljavnosti te direktive in se zaključi osem let po
začetku veljavnosti te direktive. Vsak prenos nalog se izvede na
poseben način, ki navaja naloge, ki jih je treba izvajati in
pogoje, pod katerimi se te naloge izvajajo.

Ti pogoji vključujejo klavzulo, ki od zadevnega subjekta
zahteva, da je organiziran na način, da se izogne nasprotju interesov ter zagotavlja, da informacije, pridobljene pri izvajanju
prenesenih nalog, niso uporabljene nepošteno ali za preprečevanje konkurence. V vsakem primeru je končna odgovornost
za nadzor upoštevanja določb te direktive in izvedbenih
ukrepov, sprejetih v skladu s to direktivo na strani pristojnega
organa, imenovanega v skladu z odstavkom 1.

3.
Država članica seznani Komisijo in pristojne organe
drugih držav članic o vseh ureditvah v zvezi s prenosom nalog,
vključno z natančnimi pogoji, ki prenos urejajo.

4.
Vsak pristojen organ ima vse pristojnosti, ki so potrebne
za izvajanje njegovih funkcij. Ima vsaj naslednja pooblastila:
(a) zahtevati od revizorjev, izdajateljev, imetnikov delnic ali
drugih finančnih instrumentov ali oseb iz členov 10 ali 13
in oseb, ki ga nadzorujejo ali ki jih sam nadzoruje, da predložijo informacije in dokumente;
(b) zahtevati od izdajatelja, da razkrije javnosti informacije, ki
so zahtevane v skladu s točko (a), s sredstvi in v roku, ki ga
organ šteje za ustreznega. Te informacije lahko objavi po
zaslišanju izdajatelja in na lastno pobudo v primeru, da

(d) začasno ustaviti, ali zahtevati od ustreznega reguliranega
trga, da začasno ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji za
največ deset zaporednih dni, če obstajajo upravičeni razlogi
za sum, da je izdajatelj kršil določbe te direktive ali nacionalne zakonodaje, sprejete v skladu s to direktivo;

(e) prepovedati trgovanje na reguliranem trgu, če odkrije, da
so bile kršene ali utemeljeno sumi, da so bile kršene
določbe te direktive ali nacionalne zakonodaje, sprejete v
skladu s to direktivo;

(f) spremljati, ali izdajatelj pravočasno razkriva informacije s
ciljem zagotavljanja učinkovitega in enakega dostopa
javnosti v vseh državah članicah, kjer se trguje z vrednostnimi papirji, in sprejeti ustrezne ukrepe, če temu ni tako;

(g) objaviti dejstvo, da izdajatelj, imetnik delnic ali drugih
finančnih instrumentov ali fizična ali pravna oseba iz
členov 10 ali 13 ne izpolnjuje svojih obveznosti;

(h) pregledati, ali so informacije iz te direktive, sestavljene v
skladu z ustreznim poročevalskim okvirjem in sprejeti
ustrezne ukrepe v primeru odkritih kršitev; in

(i) izvajati preglede na kraju samem na svojem ozemlju v
skladu z nacionalno zakonodajo, da bi preveril upoštevanje
določb te direktive in njenih izvedbenih ukrepov. Če je
potrebno po nacionalni zakonodaji, lahko pristojni organ(i)
uporabijo to pristojnost za sprožitev postopka pri
pristojnem sodišču in/ali v sodelovanju z drugimi organi.

5. Odstavki od 1 do 4 ne posegajo v možnost države
članice, da uvede posebno pravno in upravno ureditev za tista
čezmorska evropska ozemlja, za katerih zunanje zadeve je
pristojna ta država članica.

6. Razkritje revizorjev pristojnim organom katerega koli
dejstva ali odločitve o zahtevi pristojnega organa v skladu z
odstavkom (4)(a), ne pomeni kršitve kakršne koli omejitve
razkritja informacij, določene s pogodbo ali zakonom in
drugim predpisom in ne vključuje kakršne koli odgovornosti
teh revizorjev.
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sprejme, v skladu s členom 3(2), vse ustrezne ukrepe za zaščito
vlagateljev. O teh ukrepih čim prej obvesti Komisijo.

Poklicna skrivnost in sodelovanje med državami članicami
POGLAVJE VI

1.
Obveznost varovanja poklicne skrivnosti velja za vse
osebe, ki delajo ali ki so delale za pristojni organ in za subjekte,
na katere je pristojni organ prenesel določene naloge. Informacij, ki se štejejo za poklicno skrivnost, se ne sme razkriti
nobeni drugi osebi ali organu, razen če zakoni ali drugi predpisi države članice ne določajo drugače.

IZVEDBENI UKREPI

Člen 27

2.
Pristojni organi držav članic po potrebi medsebojno sodelujejo za namene izvajanja njihovih nalog in pooblastil, določenih bodisi v tej direktivi bodisi v nacionalni zakonodaji, sprejeti na podlagi te direktive. Pristojni organi nudijo pomoč
pristojnim organom drugih držav članic.

Postopek odbora
1. Komisiji pomaga Evropski odbor za vrednostne papirje,
ustanovljen s členom 1 Sklepa 2001/528/ES.

3.
Odstavek 1 ne preprečuje izmenjave zaupnih informacij
med pristojnimi organi. Za tako izmenjane informacije velja
obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ki velja za bivše in
sedanje zaposlene v pristojnem organu, ki prejme informacijo.

4.
Države članice lahko sklenejo sporazume o sodelovanju,
ki opredeljujejo izmenjavo informacij s pristojnimi organi
tretjih držav, ki jih omogoča njihova zakonodaja, za izvajanje
katerihkoli nalog, ki jih ta direktiva nalaga pristojnim organom
v skladu s členom 24. Za to izmenjavo informacij veljajo zagotovila glede poklicne skrivnosti, ki so vsaj enakovredna tistim iz
tega člena. Ta izmenjava informacij je namenjena izvajanju
nadzornih nalog zadevnih organov ali oblasti. Če informacije
izvirajo iz druge države članice, se jih ne sme razkriti brez
izrecnega strinjanja pristojnih organov, ki so jih razkrili, in, kjer
je ustrezno, le za namene, za katere so se ti organi strinjali.

Člen 26

2. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7
Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa pod
pogojem, da izvedbeni ukrepi, sprejeti v skladu s tem
postopkom, ne spreminjajo temeljnih določb te direktive.
Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.
3.

Odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Brez poseganja v izvedbene ukrepe sprejete do 20. januarja 2009, se začasno ustavi uporabljanje določb te direktive
glede sprejemanja tehničnih pravil in sklepov v skladu s
postopkom iz odstavka 2. Na predlog Komisije lahko Evropski
parlament in Svet obnovita veljavnost zadevnih določb v skladu
s postopkom iz člena 251 Pogodbe, in jih za ta namen preučita
pred iztekom štiriletnega obdobja.

Člen 28

Previdnostni ukrepi

Kazni

1.
Če pristojni organ države članice gostiteljice ugotovi, da
je izdajatelj ali imetnik delnic ali drugih finančnih instrumentov
ali fizična ali pravna oseba iz člena 10 storila nepravilnosti ali
da je kršila svoje obveznosti, svoje ugotovitve sporoči pristojnemu organu matične države članice.

1. Brez poseganja v pravice držav članic glede kazenskih
sankcij države članice zagotovijo v skladu s svojo nacionalno
zakonodajo, da se za odgovorne osebe izvajajo vsaj ustrezni
upravni ukrepi ali civilnopravne in/ali upravne kazni, če niso
upoštevane določbe, sprejete v skladu s to direktivo. Države
članice zagotovijo, da so ti ukrepi učinkoviti, sorazmerni in
odvračilni.

2.
Če kljub ukrepom, ki jih sprejme pristojni organ matične
države članice, ali ker se takšni ukrepi izkažejo za neustrezne,
izdajatelj ali imetnik vrednostnega papirja še naprej krši
zadevne pravne predpise, pristojni organ države članice gostiteljice po obvestilu pristojnemu organu matične države članice

2. Države članice zagotovijo, da lahko pristojni organ
javnosti razkrije vse sprejete ukrepe ali naložene kazni za
kršitev določb, sprejetih v skladu s to direktivo, razen če bi
takšno razkritje resno ogrozilo finančne trge ali povzročilo
nesorazmerno škodo vpletenim osebam.
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— računovodskimi standardi, določenimi z zakoni ali
drugimi predpisi tretje države, v kateri je izdajatelj ustanovljen; ali

Pravica do pritožbe
Države članice zagotovijo, da je zoper odločitve, sprejete v
skladu z zakoni in drugimi predpisi, sprejetimi v skladu s to
direktivo, možna pritožba na sodišču.

POGLAVJE VII

— računovodskimi standardi tretje države, upoštevanje
katerih si je izbral izdajatelj.
4. Matična država članica lahko izdajatelja izvzame od
razkritja polletnega računovodskega poročila v skladu s členom
5 za obdobje 10 let le za tiste dolžniške vrednostne papirje, ki
so že bili sprejeti v trgovanje na regulirani trg v Skupnosti pred
1. januarjem 2005 pod pogojem, da se je matična država
članica odločila dovoliti uporabo člena 27 Direktive
2001/34/ES takšnim izdajateljem, ob sprejemu teh dolžniških
vrednostnih papirjev.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 31
Člen 30

Prenos

Prehodne določbe

1. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s
to direktivo do 20. januarja 2007. O tem takoj obvestijo Komisijo.

1.
Z odstopanjem od člena 5(3) te direktive lahko matična
država članica izvzame od razkritja računovodskih izkazov v
skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002, izdajatelje iz člena 9 navedene uredbe za poslovno leto, ki se začne 1. januarju 2006 ali
po tem datumu.
2.
Ne glede na člen 12(2) delničar obvesti izdajatelja najpozneje dva meseca po datumu iz člena 31(1) o deležu glasovalnih pravic in kapitala, ki ga ima, v skladu s členi 9, 10 in
13, v izdajatelju na ta datum, razen če mu je že pred tem
datumom posredoval obvestilo z enakovrednimi informacijami.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo
ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.
2. Če države članice sprejmejo ukrepe v skladu s členi 3(1),
8(2), 8(3), 9(6) ali 30, te ukrepe takoj sporočijo Komisiji in
drugim državam članicam.

Člen 32

Ne glede na člen 12(6), izdajatelj informacije iz teh obvestil
razkrije najpozneje tri mesece po datumu iz člena 31(1).

Spremembe
3.
Če je izdajatelj ustanovljen v tretji državi, lahko matična
država članica izvzame takšnega izdajatelja od priprave računovodskih izkazov v skladu s členom 4(3) in poročila uprave v
skladu s členom 4(5) le za tiste dolžniške papirje, ki so že bili
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu v Skupnosti pred 1.
januarjem 2005, in le če
(a) pristojni organ matične države članice potrdi, da letni računovodski izkazi, ki so jih pripravili izdajatelji iz teh tretjih
držav, podajajo resnično in pošteno sliko izdajateljevih
sredstev in obveznosti, finančnega stanja in poslovnega
rezultata;
(b) tretja država, kjer je izdajatelj ustanovljen, ni uvedla
obvezne uporabe mednarodnih računovodskih standardov
iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002; in
(c) Komisija ni sprejela nobene odločitve v skladu s členom
23(4)(ii) glede tega, ali obstaja enakovrednost med zgoraj
navedenimi računovodskimi standardi; in

Z učinkom od datuma iz člena 31(1) se Direktiva 2001/34/ES
spremeni:
(1) v členu 1 se črtata točki (g) in (h);
(2) člen 4 se črta;
(3) v členu 6 se črta odstavek 2;
(4) v členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
„2.
Države članice lahko izdajateljem vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v uradno kotacijo, naložijo dodatne
obveznosti pod pogojem, da se te dodatne obveznosti
uporabljajo na splošno za vse izdajatelje ali za posamezne
razrede izdajateljev“;
(5) členi od 65 do 97 se črtajo;
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(6) člena 102 in 103 se črtata;

Člen 34

(7) v členu 107(3) se črta drugi pododstavek;

Začetek veljavnosti

(8) v členu 108 se odstavek 2 spremeni na naslednji način:
(a) v točki (a) se črtajo besede „in periodičnih informacij, ki
jih morajo objaviti družbe, katerih delnice so sprejete“;

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

(b) črta se točka (b);
Člen 35

(c) črta se točka (c)(iii);
(d) črta se točka (d).

Naslovniki

Sklicevanja na razveljavljene določbe se razumejo kot sklicevanja na določbe te direktive.

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

Člen 33
Pregled
Komisija do 30. junija 2009 poroča o uporabljanju te direktive
Evropskemu parlamentu in Svetu, vključno glede primernosti
prenehanja izjeme za obstoječe dolžniške vrednostne papirje po
10-letnem obdobju iz člena 30(4), in njegovega morebitnega
učinka na evropske finančne trge.

V Strasbourgu, 15. decembra 2004
Za Evropski parlament

Za Svet

Predsednik

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ

