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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και

93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

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

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 71 E, 25.3.2003, σ. 62.
2 ΕΕ C 220, 16.9.2003, σ. 1.
3 ΕΕ C 144, 20.6.2003, σ. 6.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ..... (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .......
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα :

(1) Η οδηγία 93/22/EΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές

υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών1, σκοπούσε να καθορίσει τους όρους υπό τους

οποίους επιχειρήσεις επενδύσεων και τράπεζες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας µπορούν

να παρέχουν συγκεκριµένες υπηρεσίες ή να εγκαθιστούν υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη

µέλη βάσει άδειας λειτουργίας χορηγούµενης από τη χώρα καταγωγής τους και υπό την

εποπτεία της. Προς το σκοπό αυτό, η οδηγία επεδίωκε να εναρµονίσει τους αρχικούς όρους

για τη χορήγηση άδειας και τη λειτουργία των επιχειρήσεων επενδύσεων, περιλαµβανοµένων

των κανόνων άσκησης των δραστηριοτήτων τους. Προέβλεπε επίσης την εναρµόνιση

ορισµένων όρων λειτουργίας των ρυθµιζόµενων αγορών.

(2) Ο αριθµός των επενδυτών που συµµετέχουν ενεργά στις χρηµατοπιστωτικές αγορές

αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και το φάσµα των υπηρεσιών και των µέσων που τους

προσφέρονται διευρύνθηκε και έγινε πιο πολυσύνθετο. Ενόψει των εξελίξεων αυτών, το

νοµοθετικό πλαίσιο της Κοινότητας θα πρέπει να καλύψει όλο το φάσµα των

δραστηριοτήτων που απευθύνονται στους επενδυτές. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να

εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος βαθµός εναρµόνισης που θα προσφέρει στους επενδυτές υψηλό

επίπεδο προστασίας και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν τις

υπηρεσίες τους σε όλη την Κοινότητα, ως ενιαία αγορά, βάσει της εποπτείας της χώρας

καταγωγής. Για τους λόγους αυτούς, η οδηγία 93/22/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί από

νέα οδηγία.

(3) Λόγω της αυξανόµενης εξάρτησης των επενδυτών από εξατοµικευµένες συστάσεις, είναι

σκόπιµο να περιληφθεί η παροχή επενδυτικών συµβουλών στις επενδυτικές υπηρεσίες για τις

οποίες απαιτείται χορήγηση άδειας.

                                                
1 EE L 141, 11.6.1993· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/87/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 35, 11.2.2003, σ.1).
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(4) Είναι σκόπιµο να περιληφθούν στον κατάλογο των χρηµατοπιστωτικών µέσων τα παράγωγα
επί εµπορευµάτων, ο τρόπος διάρθρωσης και διαπραγµάτευσης των οποίων εγείρει ζητήµατα
ρυθµιστικής προσέγγισης παρόµοια µε τα ανακύπτοντα από παραδοσιακά χρηµατοπιστωτικά
µέσα, όπως συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώµατα προαίρεσης, ανταλλαγές
(swaps) και οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις παραγώγων αφορώσες εµπορεύµατα, που είναι
δεκτικές διακανονισµού µε ρευστά διαθέσιµα ή µε φυσική παράδοση, εφόσον είναι
διαπραγµατεύσιµες εντός ρυθµιζόµενης αγοράς ή Πολυµερούς Μηχανισµού
∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆).

(5) Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα συνολικό ρυθµιστικό καθεστώς που να διέπει την εκτέλεση
των συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, ανεξάρτητα από τις µεθόδους
διαπραγµάτευσης που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό, ώστε να εξασφαλισθεί η υψηλή
ποιότητα στην εκτέλεση των συναλλαγών των επενδυτών και να διασφαλισθεί η ακεραιότητα
και η αποτελεσµατικότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στο σύνολό του. Θα πρέπει
να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεκτικό και ικανό να λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο, το οποίο
θα ρυθµίζει τους κυριότερους τρόπους εκτέλεσης εντολών που χρησιµοποιούνται σήµερα
στην ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική αγορά. Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί η εµφάνιση,
παράλληλα µε τις ρυθµιζόµενες αγορές, µιας νέας γενεάς οργανωµένων συστηµάτων
διαπραγµάτευσης, τα οποία θα πρέπει να υπαχθούν σε υποχρεώσεις που να διασφαλίζουν την
αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Η δηµιουργία
ισόρροπου ρυθµιστικού πλαισίου απαιτεί να ενταχθεί σε αυτό µια νέα επενδυτική υπηρεσία
συνδεόµενη µε τη λειτουργία ΠΜ∆.
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(6) Οι έννοιες της ρυθµιζόµενης αγοράς και του ΠΜ∆ θα πρέπει να οριστούν και οι ορισµοί
αυτοί να εναρµονιστούν στενά µεταξύ τους ώστε να εκφράζουν το γεγονός ότι αµφότεροι οι
όροι αντιπροσωπεύουν την ίδια λειτουργία οργανωµένης διαπραγµάτευσης. Οι ορισµοί θα
πρέπει να εξαιρούν τα διµερή συστήµατα στα οποία επιχείρηση επενδύσεων συµµετέχει στη
συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό και όχι ως αντισυµβαλλόµενος ο οποίος παρεµβάλλεται
µεταξύ αγοραστή και πωλητή χωρίς να αναλαµβάνει κίνδυνο. Ο όρος «σύστηµα»
περιλαµβάνει όλες τις αγορές που αποτελούνται από σύνολο κανόνων και από χώρο
συναλλαγών, καθώς και τις αγορές που λειτουργούν µόνο βάσει συνόλου κανόνων. ∆εν
υπάρχει υποχρέωση λειτουργίας «τεχνικού» συστήµατος αντιστοίχισης των εντολών για τις
ρυθµιζόµενες αγορές και τα ΠΜ∆. Οι αγορές που αποτελούνται µόνον από σύνολο κανόνων
σχετικών µε την ιδιότητα του µέλους, την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων στη
διαπραγµάτευση, τις συναλλαγές µεταξύ µελών, την υποβολή δηλώσεων, και �ανάλογα µε
την περίπτωση � τις υποχρεώσεις διαφάνειας αποτελούν ρυθµιζόµενες αγορές ή ΠΜ∆ κατά
την έννοια της παρούσας οδηγίας, οι δε συναλλαγές που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
αυτών των κανόνων θεωρούνται πραγµατοποιούµενες εντός των συστηµάτων ρυθµιζόµενης
αγοράς ή ΠΜ∆. Ο όρος «ενδιαφέρον για την αγορά και την πώληση» πρέπει να ερµηνευτεί
µε ευρεία έννοια και υποδηλώνει εντολές, ζεύγη εντολών και κάθε άλλη εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Η απαίτηση τα ενδιαφέροντα αυτά να «�συναντώνται στο εσωτερικό του
συστήµατος µε κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια και τους οποίους καθορίζει ο
διαχειριστής αγοράς» σηµαίνει ότι η συνάντησή τους γίνεται µε τους κανόνες του
συστήµατος ή µε τα πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του
(περιλαµβανοµένων των διαδικασιών που είναι ενσωµατωµένες σε λογισµικό Η/Υ). Η
έκφραση «κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια» σηµαίνει ότι οι κανόνες αυτοί δεν
αφήνουν στην επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται έναν ΠΜ∆ καµία διακριτική
ευχέρεια ως προς τον τρόπο αλληλεπίδρασης των εν λόγω ενδιαφερόντων. Οι ορισµοί
απαιτούν την αντιστοίχιση των ενδιαφερόντων µε τρόπο που να οδηγεί στην κατάρτιση
σύµβασης, γεγονός που συνεπάγεται την εκτέλεση της συναλλαγής σύµφωνα µε τους κανόνες
του συστήµατος ή µε τα πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες του
συστήµατος.
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(7) Η παρούσα οδηγία σκοπεί να καλύψει τις επιχειρήσεις των οποίων η συνήθης επιχειρηµατική
απασχόληση είναι η παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών ή/και δραστηριοτήτων σε
επαγγελµατική βάση. Το πεδίο εφαρµογής της δεν θα πρέπει να καλύπτει συνεπώς πρόσωπα
µε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα.

(8) Τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα ατοµικά τους περιουσιακά στοιχεία και οι επιχειρήσεις
που δεν παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ούτε ασκούν χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες
πλην των συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό και που δεν µπορούν να ταξινοµηθούν ως ειδικοί
διαπραγµατευτές ή ως διενεργούντα πράξεις για ίδιο λογαριασµό εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς
ή ΠΜ∆ σε οργανωµένη, τακτική και συστηµατική βάση, δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(9) Όπου γίνεται λόγος στο κείµενο για πρόσωπα, θα πρέπει να νοούνται τόσο τα φυσικά όσο και
τα νοµικά πρόσωπα.

(10) Θα πρέπει να εξαιρεθούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων
υπόκεινται σε κατάλληλο έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές προληπτικής εποπτείας και οι οποίες
διέπονται από την οδηγία 64/225/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1964 περί
καταργήσεως των περιορισµών στο δικαίωµα εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα της αντασφαλίσεως και της αντεκχωρήσεως 1, την πρώτη οδηγία
73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισµού των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητας
πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής 2 και την οδηγία
2002/83/ΕΚ του Συµβουλίου της 5ης Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφάλιση ζωής 3.

                                                
1 ΕΕ 56, 4.4.1964, σ. 878/64 οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη

προσχώρησης του 1972.
2 ΕΕ L 228, 16.8.1973, σ. 3· οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2002/87/ΕΚ.
3 ΕΕ L 345, 19.12.2002, σ. 1.
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(11) Τα πρόσωπα που δεν παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους, αλλά έχουν ως δραστηριότητα την

παροχή επενδυτικών υπηρεσιών µόνο στις µητρικές τους επιχειρήσεις, τις θυγατρικές τους

επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές των µητρικών τους επιχειρήσεων, δεν θα πρέπει να

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(12) Τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες µόνο περιστασιακά κατά την άσκηση της

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα αυτή υπόκειται σε

ρυθµίσεις και οι σχετικοί κανόνες δεν απαγορεύουν την παροχή, σε περιστασιακή βάση,

επενδυτικών υπηρεσιών.

(13) Τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά στη

διαχείριση καθεστώτων συµµετοχής των εργαζοµένων και τα οποία συνεπώς δεν παρέχουν

επενδυτικές υπηρεσίες σε τρίτους δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(14) Θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας οι κεντρικές

τράπεζες και οι λοιποί φορείς που επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες, καθώς και οι δηµόσιοι

φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε ή παρεµβαίνουν στη διαχείριση του δηµόσιου χρέους,

έννοια που καλύπτει και τις επενδύσεις που γίνονται στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτής,

εκτός από τους ηµικρατικούς ή κρατικούς φορείς µε ρόλο εµπορικό ή συνδεόµενο µε την

απόκτηση συµµετοχών.

(15) Είναι αναγκαίο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας οι οργανισµοί

συλλογικών επενδύσεων και τα συνταξιοδοτικά ταµεία, ανεξαρτήτως του αν συντονίζονται

σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και οι θεµατοφύλακες και οι διαχειριστές αυτών των

επιχειρήσεων, εφόσον υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες άµεσα προσαρµοσµένους στις

δραστηριότητές τους.
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(16) Για να επωφεληθεί των εξαιρέσεων, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο θα πρέπει να πληροί

διαρκώς τις οικείες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, αν ένα πρόσωπο που παρέχει επενδυτικές

υπηρεσίες ή ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες εξαιρείται από την εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας διότι οι εν λόγω υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι παρεπόµενες σε σχέση µε την

κύρια επιχειρηµατική του δραστηριότητα, θεωρούµενη σε επίπεδο οµίλου, το πρόσωπο αυτό

πρέπει να παύσει να καλύπτεται από τη σχετική µε τις παρεπόµενες υπηρεσίες εξαίρεση αν η

παροχή/άσκηση των εν λόγω υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων παύσει να είναι παρεπόµενη σε

σχέση µε την κύρια επιχειρηµατική του δραστηριότητα.

(17) Τα πρόσωπα που παρέχουν/ασκούν τις επενδυτικές υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες που

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχουν λάβει άδεια από το κράτος µέλος

καταγωγής τους προκειµένου να προστατεύονται οι επενδυτές και να διασφαλίζεται η

σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

(18) Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 2000/12/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά µε την

ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων1 δεν χρήζουν άλλης άδειας

στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή για να ασκούν

επενδυτικές δραστηριότητες. Οι αρµόδιες αρχές, πριν χορηγήσουν άδεια λειτουργίας σε

πιστωτικό ίδρυµα που αποφασίζει να παράσχει/ασκήσει επενδυτικές υπηρεσίες ή

δραστηριότητες, θα πρέπει να επαληθεύουν ότι το εν λόγω ίδρυµα συµµορφούται προς τις

οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(19) Όταν επιχείρηση επενδύσεων παρέχει σε µη τακτική βάση µία ή περισσότερες επενδυτικές

υπηρεσίες ή ασκεί σε µη τακτική βάση µία ή περισσότερες επενδυτικές δραστηριότητες που

δεν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας της, δεν χρειάζεται επιπλέον άδεια βάσει της

παρούσας οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ L 126, 26.5.2000, σ. 1· οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2002/87/ΕΚ.
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(20) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η δραστηριότητα της λήψης και της διαβίβασης

εντολών θα πρέπει να περιλαµβάνει και την προσέγγιση δύο ή περισσοτέρων επενδυτών, η

οποία καταλήγει σε συναλλαγή µεταξύ των εν λόγω επενδυτών.

(21) Οι αρχές της αµοιβαίας αναγνώρισης και της εποπτείας από το κράτος µέλος καταγωγής

απαιτούν οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να µην χορηγούν ή να ανακαλούν την άδεια

λειτουργίας εάν παράγοντες όπως το περιεχόµενο του προγράµµατος δραστηριοτήτων, η

γεωγραφική κατανοµή ή το είδος των πραγµατικά ασκούµενων δραστηριοτήτων

καταδεικνύουν σαφώς ότι επιχείρηση επενδύσεων έχει επιλέξει το νοµικό σύστηµα κράτους

µέλους µε µόνο σκοπό να αποφύγει τη συµµόρφωση προς αυστηρότερα πρότυπα ισχύοντα σε

άλλο κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί πραγµατικά το

µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων της. Επιχείρηση επενδύσεων διαθέτουσα νοµική

προσωπικότητα θα πρέπει να λαµβάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος όπου διατηρεί

την καταστατική της έδρα. Επιχείρηση επενδύσεων άνευ νοµικής προσωπικότητας πρέπει να

λαµβάνει άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία.

Επιπρόσθετα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να απαιτούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων να έχουν

πάντα τα κεντρικά τους γραφεία στο κράτος µέλος καταγωγής και να ασκούν πράγµατι

δραστηριότητες στο κράτος αυτό.

(22) Επιχείρηση επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος καταγωγής της θα πρέπει να

δικαιούται να παρέχει/ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε όλη την Κοινότητα

χωρίς να οφείλει να ζητήσει χωριστή άδεια από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου

επιθυµεί να παρέχει/ασκεί τις εν λόγω υπηρεσίες ή δραστηριότητες.
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(23) ∆εδοµένου ότι ορισµένες επιχειρήσεις επενδύσεων απαλλάσσονται από ορισµένες
υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία 93/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για
την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών
ιδρυµάτων 1, θα πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν ελάχιστο κεφάλαιο ή να συνάπτουν
ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης ή να συνδυάζουν τα δύο. Κατά την προσαρµογή των
ποσών της εν λόγω ασφάλισης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι προσαρµογές που
γίνονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 2002, για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση 2. Η ειδική αυτή
µεταχείριση για λόγους κεφαλαιακής επάρκειας δεν θα πρέπει να προδικάζει ενδεχόµενες
αποφάσεις ως προς την κατάλληλη µεταχείριση των εν λόγω επιχειρήσεων κατά τις
µελλοντικές τροποποιήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας για την επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων.

(24) ∆εδοµένου ότι το πεδίο των ρυθµίσεων προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να περιορίζεται στις
οντότητες που διατηρούν χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σε επαγγελµατική βάση και αποτελούν
για το λόγο αυτό πηγή κινδύνου αντισυµβαλλοµένου για τους άλλους συµµετέχοντες στην
αγορά, οι οντότητες που διαπραγµατεύονται για ίδιο λογαριασµό χρηµατοπιστωτικά µέσα,
περιλαµβανοµένων των παραγώγων επί εµπορευµάτων που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία, καθώς και εκείνες που παρέχουν στους πελάτες της κύριας δραστηριότητάς τους
επενδυτικές υπηρεσίες σε σχέση µε παράγωγα επί εµπορευµάτων παρεµπιπτόντως ως προς
την κύρια δραστηριότητά τους, θεωρούµενη σε επίπεδο οµίλου, και µε την προϋπόθεση ότι η
εν λόγω κύρια δραστηριότητά τους δεν είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά την
έννοια της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας.

(25) Προκειµένου να προστατευθούν τα δικαιώµατα κυριότητας και άλλα παρεµφερή δικαιώµατα
των επενδυτών επί των τίτλων, καθώς και τα δικαιώµατά τους επί των κεφαλαίων που
εµπιστεύονται σε επιχείρηση, τα δικαιώµατα αυτά θα πρέπει ιδίως να διακρίνονται από τα
δικαιώµατα της επιχείρησης. Ωστόσο, η αρχή αυτή δεν θα πρέπει να εµποδίζει την επιχείρηση
να ασκεί δραστηριότητες στο όνοµά της αλλά για λογαριασµό του επενδυτή, εφόσον η ίδια η
φύση της συναλλαγής το απαιτεί και ο επενδυτής συναινεί, για παράδειγµα κατά τις πράξεις
δανεισµού τίτλων.

                                                
1 ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 1· οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2002/87/ΕΚ.
2 ΕΕ L 9, 15.1.2003, σ. 3.
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(26) Όταν πελάτης, ενεργώντας σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία και ιδίως µε την οδηγία

2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για

τις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, 1 µεταβιβάζει σε επιχείρηση

επενδύσεων την πλήρη κυριότητα χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων προκειµένου να

εξασφαλίσει ή άλλως πως να καλύψει παρούσες ή µελλοντικές, υφιστάµενες, εξαρτώµενες

από αβέβαια περιστατικά ή αναµενόµενες υποχρεώσεις του, τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά

µέσα ή κεφάλαια θα πρέπει να θεωρούνται ωσαύτως ως µη ανήκοντα πλέον στον πελάτη.

(27) Οι διαδικασίες για τη χορήγηση, εντός της Κοινότητας, άδειας λειτουργίας σε

υποκαταστήµατα επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτες

χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις αυτές. Τα

υποκαταστήµατα αυτά δεν θα πρέπει να απολαύουν της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών του

άρθρου 49, δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης ή του δικαιώµατος εγκατάστασης σε άλλο

κράτος µέλος από εκείνο στο οποίο είναι ήδη εγκατεστηµένα. Στις περιπτώσεις στις οποίες η

Κοινότητα δεν δεσµεύεται από διµερείς ή πολυµερείς υποχρεώσεις, είναι σκόπιµο να

θεσπισθεί διαδικασία που θα εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων της Κοινότητας

τυγχάνουν αµοιβαιότητας µεταχείρισης στις οικείες τρίτες χώρες.

(28) Το διευρυνόµενο φάσµα δραστηριοτήτων που πολλές επιχειρήσεις επενδύσεων ασκούν

ταυτόχρονα αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων µεταξύ των συµφερόντων που σχετίζονται

µε τις διάφορες αυτές δραστηριότητες και των συµφερόντων των πελατών τους. Είναι

εποµένως αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για να εξασφαλιστεί οι εν λόγω συγκρούσεις δεν

επηρεάζουν αρνητικά τα συµφέροντα των πελατών τους.

                                                
1 ΕΕ L 168, 27.6.2002, σ. 43.
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(29) Μια υπηρεσία θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχεται µε πρωτοβουλία του πελάτη, εκτός εάν ο

πελάτης τη ζητήσει κατόπιν εξατοµικευµένης ανακοίνωσης της επιχείρησης ή εκ µέρους της

επιχείρησης προς το συγκεκριµένο πελάτη, η οποία καλεί, ή σκοπεί να επηρεάσει, τον πελάτη

ως προς συγκεκριµένο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή συγκεκριµένη συναλλαγή. Μια υπηρεσία

µπορεί να θεωρείται ότι παρέχεται µε πρωτοβουλία του πελάτη έστω και αν ο πελάτης τη

ζητά βασιζόµενος σε ανακοινώσεις που περιέχουν διαφήµιση ή προσφορά

χρηµατοπιστωτικών µέσων, εφόσον αυτές γίνονται µε µέσο εκ φύσεως γενικό, που

απευθύνεται στο κοινό ή σε ευρύτερη οµάδα ή κατηγορία πελατών ή δυνητικών πελατών.

(30) Ένας από τους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η προστασία των επενδυτών. Τα µέτρα

προστασίας των επενδυτών θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες καθεµιάς

από τις διάφορες κατηγορίες επενδυτών (ιδιώτες, επαγγελµατίες και αντισυµβαλλόµενοι).

(31) Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα σύµφωνα µε τον οποίο η χώρα καταγωγής χορηγεί άδεια

λειτουργίας, ασκεί εποπτεία και ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των σχετικών µε τη

λειτουργία υποκαταστηµάτων, είναι σκόπιµο να αναλάβει η αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους υποδοχής την ευθύνη της τήρησης ορισµένων υποχρεώσεων που θεσπίζει η παρούσα

οδηγία σχετικών µε τις δραστηριότητες που ασκούνται µέσω υποκαταστήµατος εντός του

εδάφους όπου βρίσκεται το εν λόγω υποκατάστηµα, δεδοµένου ότι η αρχή αυτή βρίσκεται

πλησιέστερα στο υποκατάστηµα και µπορεί καλύτερα να εντοπίσει παραβάσεις των κανόνων

που διέπουν τις πράξεις του υποκαταστήµατος και να παρέµβει.

(32) Είναι αναγκαίο να επιβληθεί αποτελεσµατική υποχρέωση «βέλτιστης εκτέλεσης» για να

διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί τις εντολές των πελατών µε τους πλέον

ευνοϊκούς γι� αυτούς όρους. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται στην επιχείρηση

που έχει έναντι του πελάτη συµβατικές ή πρακτορικές υποχρεώσεις.
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(33) Προϋπόθεση του θεµιτού ανταγωνισµού είναι η δυνατότητα των συµµετεχόντων στην αγορά

και των επενδυτών να συγκρίνουν τις τιµές που υποχρεούνται να ανακοινώνουν δηµοσία οι

διάφοροι φορείς συναλλαγών (δηλ. οι ρυθµιζόµενες αγορές, οι ΠΜ∆ και οιενδιάµεσοι). Προς

τούτο, συνιστάται στα κράτη µέλη να άρουν κάθε τυχόν εµπόδιο που παρακωλύει την

ενοποίηση των σχετικών πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δηµοσίευσή τους.

(34) Όταν συνάπτει εµπορική σχέση µε τον πελάτη, η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί να ζητεί από

τον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη να εκφράζει τη συναίνεσή του σχετικά µε την πολιτική

εκτέλεσης εντολών και, ταυτόχρονα, σχετικά µε τη δυνατότητα εκτέλεσης των εντολών τους

εκτός ρυθµιζοµένων αγορών ή ΠΜ∆.

(35) Τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες για λογαριασµό δύο ή περισσότερων

επιχειρήσεων επενδύσεων, όταν εµπίπτουν στον ορισµό της παρούσας οδηγίας, δεν θα πρέπει

να θεωρούνται συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι, αλλά επιχειρήσεις επενδύσεων πλην ορισµένων

προσώπων που µπορούν να εξαιρούνται.

(36) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωµα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων να

ασκούν δραστηριότητες διεπόµενες από άλλες οδηγίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες

σχετιζόµενες µε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα µη καλυπτόµενα από την παρούσα

οδηγία, περιλαµβανοµένων των ασκουµένων για λογαριασµό µελών του ιδίου

χρηµατοπιστωτικού οµίλου.

(37) Οι προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριοτήτων εκτός του χώρου της επιχείρησης

επενδύσεων (κατ� οίκον πωλήσεις) δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(38) Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δεν θα πρέπει να εγγράφουν στο µητρώο ή θα πρέπει

να διαγράφουν από αυτό συνδεδεµένο αντιπρόσωπο, εφόσον από τις πράγµατι ασκηθείσες

δραστηριότητές του διαφαίνεται σαφώς ότι έχει επιλέξει το νοµικό σύστηµα ενός κράτους

µέλους προκειµένου να αποφύγει τους αυστηρότερους κανόνες που ισχύουν σε άλλο κράτος

µέλος, στην επικράτεια του οποίου προτίθεται να ασκήσει ή όντως ασκεί το µεγαλύτερο

µέρος των δραστηριοτήτων του.



13421/3/03 REV 3 CZV/as 13
DG G I    EL

(39) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι θα πρέπει να
θεωρείται ότι ενεργούν ως πελάτες.

(40) Για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας (συµπεριλαµβανοµένων
των κανόνων για τη βέλτιστη εκτέλεση και το χειρισµό των εντολών των πελατών) τηρούνται
κατά την παροχή υπηρεσιών στους επενδυτές που έχουν περισσότερο ανάγκη προστασίας,
και σύµφωνα µε τις πρακτικές που έχουν επικρατήσει σε όλες τις αγορές της Κοινότητας,
είναι σκόπιµο να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση τηρήσεως των κανόνων επαγγελµατικής
δεοντολογίας µπορεί να αίρεται στις συναλλαγές που συνάπτονται ή κανονίζονται µεταξύ
επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων.

(41) Όσον αφορά τις συναλλαγές µεταξύ επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων, η υποχρέωση
δηµοσιοποίησης οριακών εντολών πελατών θα πρέπει να ισχύει µόνο στην περίπτωση που ο
αντισυµβαλλόµενος στέλνει ρητώς στην επιχείρηση επενδύσεων οριακή εντολή προς
εκτέλεση.

(42) Τα κράτη µέλη προστατεύουν το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε την οδηγία
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 1

                                                
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
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(43) Για να επιτευχθεί ο διττός στόχος της προστασίας των επενδυτών και της διασφάλισης της
εύρυθµης λειτουργίας των αγορών κινητών αξιών, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι
συναλλαγές διενεργούνται πράγµατι µε διαφάνεια και ότι οι κανόνες που θεσπίζονται για το
σκοπό αυτό εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις επενδύσεων όταν δραστηριοποιούνται στις
αγορές. Για να παρέχεται στους επενδυτές και τους συµµετέχοντες στην αγορά η δυνατότητα
να αποτιµούν ανά πάσα στιγµή τους όρους συγκεκριµένης συναλλαγής σε µετοχές, την οποία
µελετούν, και να επαληθεύουν εκ των υστέρων τους όρους εκτέλεσής της, θα πρέπει να
θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τη δηµοσίευση λεπτοµερών πληροφοριών σχετικά µε τις
συναλλαγές σε µετοχές που ολοκληρώθηκαν, καθώς και την ανακοίνωση λεπτοµερών
πληροφοριών για τις τρέχουσες ευκαιρίες συναλλαγών σε µετοχές. Οι κανόνες αυτοί είναι
αναγκαίοι για να εξασφαλισθεί η πραγµατική ενοποίηση των αγορών µετοχών των κρατών
µελών, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της συνολικής διαδικασίας διαµόρφωσης των
τιµών των µετοχών και η διευκόλυνση της αποτελεσµατικής τήρησης των υποχρεώσεων
«βέλτιστης εκτέλεσης». Για το σκοπό αυτό απαιτείται ένα συνολικό καθεστώς διαφάνειας
που θα εφαρµόζεται σε όλες τις συναλλαγές σε µετοχές ανεξάρτητα από το εάν εκτελούνται
από επιχείρηση επενδύσεων σε διµερή βάση ή µέσω ρυθµιζόµενων αγορών ή ΠΜ∆.

(44) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να εφαρµόζουν την υποχρέωση αναφοράς των
συναλλαγών, που επιβάλλει η οδηγία, σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν είναι εισηγµένα σε
ρυθµιζόµενη αγορά.

(45) Ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει να εφαρµόσει τις προ και µετά τη διαπραγµάτευση
προϋποθέσεις διαφάνειας που ορίζονται από την παρούσα οδηγία, σε χρηµατοπιστωτικά µέσα
διάφορα των µετοχών. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων των οποίων κράτος µέλος καταγωγής
είναι το εν λόγω κράτος µέλος για τις πράξεις τους εντός της επικράτειάς του, καθώς και για
τις διασυνοριακές πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι
προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να εφαρµόζονται επίσης στις εντός της επικράτειας του εν
λόγω κράτους µέλους πράξεις που διενεργούν εκεί εγκατεστηµένα υποκαταστήµατα
επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος.
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(46) Οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες συµµετοχής ή
πρόσβασης στις ρυθµιζόµενες αγορές εντός της Κοινότητας. Ανεξάρτητα από το πώς
ρυθµίζονται επί του παρόντος οι συναλλαγές στα κράτη µέλη, έχει ουσιώδη σηµασία να
καταργηθούν οι τεχνικοί και νοµικοί περιορισµοί στην πρόσβαση στις ρυθµιζόµενες αγορές.

(47) Για να διευκολυνθεί η οριστικοποίηση των διασυνοριακών συναλλαγών, είναι επίσης
σκόπιµο να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων επενδύσεων στα συστήµατα
εκκαθάρισης (clearing) και διακανονισµού εντός της Κοινότητας, ανεξάρτητα από το εάν οι
συναλλαγές διενεργήθηκαν σε ρυθµιζόµενες αγορές του οικείου κράτους µέλους. Οι
επιχειρήσεις επενδύσεων που επιθυµούν να συµµετέχουν άµεσα στα συστήµατα
διακανονισµού άλλων κρατών µελών θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οικείες
λειτουργικές και εµπορικές προϋποθέσεις για την απόκτηση ιδιότητας µέλους και µε τα µέτρα
προληπτικής εποπτείας που σκοπούν στη διασφάλιση της οµαλής και εύρυθµης λειτουργίας
των χρηµατοπιστωτικών αγορών.

(48) Η άδεια λειτουργίας ρυθµιζόµενης αγοράς θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες
που σχετίζονται άµεσα µε την αναγραφή, την επεξεργασία, την εκτέλεση, την επιβεβαίωση
και την κοινοποίηση των εντολών από από τη λήψη τους από τη ρυθµιζόµενη αγορά έως τη
διαβίβασή τους για µετέπειτα οριστικοποίηση, καθώς και τις δραστηριότητες που σχετίζονται
µε την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων προς διαπραγµάτευση. Θα πρέπει επίσης να
καλύπτονται οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω ειδικών διαπραγµατευτών διορισµένων
από την ρυθµιζόµενη αγορά, στα πλαίσια των συστηµάτων της και σύµφωνα µε τους κανόνες
που τα διέπουν. ∆εν θεωρούνται διενεργούµενες στα πλαίσια των συστηµάτων της
ρυθµιζόµενης αγοράς ή του ΠΜ∆ όλες οι συναλλαγές µελών ή συµµετεχόντων της
ρυθµιζόµενης αγοράς ή του ΠΜ∆. Οι συναλλαγές, που διενεργούνται µεταξύ µελών ή
συµµετεχόντων σε διµερή βάση και οι οποίες δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που έχουν
θεσπιστεί για τις ρυθµιζόµενες αγορές ή τους ΠΜ∆ βάσει της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει
να θεωρούνται ως συναλλαγές διενεργούµενες εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆ για τους
σκοπούς του ορισµού των συστηµατικών εσωτερικοποιητών (systematic internalisers).Στην
περίπτωση αυτή, η υποχρέωση των εταιριών επενδύσεων να ανακοινώνουν δηµόσια τα
δεσµευτικά ζεύγη εντολών θα πρέπει να εφαρµόζεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που επιβάλλει η παρούσα οδηγία.
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(49) Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές µπορούν να αποφασίσουν να ανακοινώνουν τις τρέχουσες

τιµές προσφοράς µόνο στους ιδιώτες πελάτες ή µόνο στους επαγγελµατίες πελάτες ή σε

αµφότερες τις κατηγορίες πελατών ∆εν θα πρέπει να τους επιτρέπεται να εφαρµόζουν

διακριτική µεταχείριση εντός των εν λόγω κατηγοριών πελατών.

(50) Η αναθεώρηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ θα πρέπει να καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις

κεφαλαίου που οφείλουν να πληρούν οι ρυθµιζόµενες αγορές προκειµένου να τους δοθεί

άδεια λειτουργίας.

(51) Οι διαχειριστές ρυθµιζόµενης αγοράς θα πρέπει να έχουν επίσης τη δυνατότητα να

διαχειρίζονται ΠΜ∆ σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(52) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας που διέπουν την εισαγωγή µέσων προς διαπραγµάτευση

βάσει των κανόνων που εφαρµόζει η ρυθµιζόµενη αγορά δεν θα πρέπει να θίγουν την

εφαρµογή της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

28ης Μαΐου 2001 σχετικά µε την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηµατιστήριο αξιών και τις

πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δηµοσιεύονται 1. Η ρυθµιζόµενη αγορά δεν

θα πρέπει να εµποδίζεται να επιβάλλει αυστηρότερες προϋποθέσεις από τις προβλεπόµενες µε

την παρούσα οδηγία στους εκδότες των κινητών αξιών ή των µέσων που εισάγει προς

διαπραγµάτευση.

(53) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν σε διάφορες αρµόδιες αρχές

τον έλεγχο της εφαρµογής των εκτεταµένων υποχρεώσεων που προβλέπονται µε την

παρούσα οδηγία. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να έχουν δηµόσιο χαρακτήρα που να διασφαλίζει

την ανεξαρτησία τους έναντι των οικονοµικών φορέων και που να επιτρέπει να αποφεύγονται

οι συγκρούσεις συµφερόντων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη

χρηµατοδότηση της αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο. Ο διορισµός των

δηµόσιων αρχών δεν θα πρέπει να αποκλείει τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων υπό την ευθύνη

της αρµόδιας αρχής.

                                                
1 ΕΕ L 184, 6.7.2001, σ. 1 οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/71/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ.L...).
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(54) Οι τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες που το σηµείο επικοινωνίας κράτους µέλους λαµβάνει
από το σηµείο επικοινωνίας άλλου κράτους µέλους δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως αµιγώς
εσωτερικής φύσεως.

(55) Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η σύγκλιση των εξουσιών που παραχωρούνται στις αρµόδιες
αρχές προκειµένου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ισοδύναµη εφαρµογή των
διατάξεων εντός της ενοποιηµένης χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Η αποτελεσµατικότητα της
εποπτείας µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω ελάχιστου κοινού συνόλου εξουσιών σε συνδυασµό
µε επαρκή µέσα.

(56) Ενόψει της προστασίας των πελατών και µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων τους ένδικης
προστασίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που
έχουν συσταθεί µε σκοπό την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών να συνεργάζονται στην
επίλυση των διασυνοριακών διαφορών, λαµβάνοντας υπόψη τη σύσταση 98/257/ΕΚ της
Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τα αρµόδια όργανα για
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών κατανάλωσης 1. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων
για τις καταγγελίες και τις διαδικασίες εξωδικαστικού διακανονισµού των διαφορών, τα
κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιούν τους υφιστάµενους µηχανισµούς διασυνοριακής
συνεργασίας, και ιδίως το ∆ίκτυο προσφυγής για χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (FIN-Net).

(57) Οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων αρχών, άλλων αρχών,
οργάνων ή προσώπων θα πρέπει να συνάδει προς τους κανόνες µεταφοράς δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες, όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

                                                
1 ΕΕ L 115, 17.4.1998, σ. 31.
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(58) Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων
εθνικών αρχών και οι υποχρεώσεις συνδροµής και συνεργασίας µεταξύ των αρχών αυτών.
Λόγω της αυξανόµενης διασυνοριακής δραστηριότητας, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να
ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο
που να διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας ακόµα και σε
καταστάσεις στις οποίες παραβάσεις ή πιθανολογούµενες παραβάσεις µπορούν να εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα των αρχών δύο ή περισσοτέρων κρατών µελών. Κατά την ανταλλαγή των
πληροφοριών απαιτείται η τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου ώστε να εξασφαλίζεται η
οµαλή διαβίβαση των πληροφοριών και η προστασία ορισµένων δικαιωµάτων.

(59) Στη σύνοδό του της 17ης Ιουλίου 2000, το Συµβούλιο συνέστησε την Επιτροπή Σοφών για τη
ρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών. Στην τελική της έκθεση, η Επιτροπή
Σοφών πρότεινε την καθιέρωση νέων νοµοθετικών τεχνικών βάσει προσέγγισης σε τέσσερα
επίπεδα : γενικές αρχές, µέτρα εφαρµογής, συνεργασία και εφαρµογή. Το πρώτο επίπεδο, η
οδηγία, θα πρέπει να περιοριστεί στη διατύπωση γενικών αρχών, ενώ στο δεύτερο επίπεδο, η
Επιτροπή, επικουρούµενη από ειδική επιτροπή, θα πρέπει να θεσπίσει τεχνικά µέτρα
εφαρµογής.

(60) Με το ψήφισµα που εξέδωσε στις 23 Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης ενέκρινε την τελική έκθεση της Επιτροπής Σοφών και την προτεινόµενη
προσέγγιση σε τέσσερα επίπεδα, προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η
διαφάνεια της διαδικασίας θέσπισης της κοινοτικής νοµοθεσίας περί κινητών αξιών.

(61) Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, τα µέτρα εφαρµογής του επιπέδου 2
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνότερα για να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσαρµογής
των τεχνικών διατάξεων στις εξελίξεις της αγοράς και των εποπτικών προτύπων, θα πρέπει,
δε, να προσδιορισθούν προθεσµίες για όλα τα στάδια των εργασιών του επιπέδου 2.
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(62) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του της 5ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά µε την
εφαρµογή της νοµοθεσίας περί χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ενέκρινε επίσης την έκθεση
της Επιτροπής Σοφών, βάσει της επίσηµης δήλωσης στην οποία προέβη την ίδια µέρα
ενώπιον του Κοινοβουλίου η Επιτροπή και της επιστολής την οποία απηύθυνε στις 2
Οκτωβρίου 2001 ο αρµόδιος για την εσωτερική αγορά Επίτροπος προς τον πρόεδρο της
Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις
εγγυήσεις για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

(63) Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή1.

(64) Θα πρέπει να δίδεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρονικό διάστηµα τριών µηνών από την
πρώτη διαβίβαση του σχεδίου µέτρων εφαρµογής, ώστε να µπορεί να τα εξετάζει και να
διατυπώνει τη γνώµη του. Εντούτοις, σε επείγουσες περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες, το
εν λόγω διάστηµα µπορεί να συντµηθεί. Εάν, εντός του διαστήµατος αυτού, το Κοινοβούλιο
εγκρίνει ψήφισµα, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα σχεδιαζόµενα µέτρα εφαρµογής.

(65) Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι περαιτέρω εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,
η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων για την ασφάλιση επαγγελµατικής
ευθύνης, το πεδίο εφαρµογής των κανόνων διαφάνειας και την ενδεχόµενη παροχή άδειας
λειτουργίας ως επιχειρήσεων επενδύσεων σε διαπραγµατευτές που ειδικεύονται σε παράγωγα
επί εµπορευµάτων.

                                                
1 EE L 184, 17.7.1999, σ.23.



13421/3/03 REV 3 CZV/as 20
DG G I    EL

(66) Ο στόχος της δηµιουργίας ενοποιηµένης χρηµατοπιστωτικής αγοράς στην οποία οι επενδυτές
προστατεύονται επαρκώς, ενώ διασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσµατικότητα και η
ακεραιότητα του συνόλου της αγοράς, απαιτεί τη θέσπιση κοινών κανονιστικών
προϋποθέσεων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, όπου και αν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
εντός της Κοινότητας, και για τη λειτουργία των ρυθµιζόµενων αγορών και των άλλων
συστηµάτων συναλλαγών κατά τρόπο ώστε η έλλειψη διαφάνειας σε συγκεκριµένη αγορά ή η
δυσλειτουργία της να µη θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσµατική λειτουργία του συνόλου του
ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. ∆εδοµένου ότι ο εν λόγω στόχος µπορεί να
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα θα πρέπει να θεσπίσει µέτρα
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων και στις ρυθµιζόµενες αγορές.
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2. Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρµόζονται επίσης σε πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια

λειτουργίας βάσει της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, όταν τα εν λόγω ιδρύµατα παρέχουν/ασκούν µία ή

πλείονες επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες:

- Τα άρθρα 2 παράγραφος 2, 11, 13 και 14

- Το Κεφάλαιο ΙΙ του Τίτλου ΙΙ, εκτός του άρθρου 23 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

- Το Κεφάλαιο III του Τίτλου II, εκτός του άρθρου 31 παράγραφοι 2 έως 4 και του άρθρου 32

παράγραφοι 2 έως 6 και 8 έως 9

- Τα άρθρα 48 έως 53, 57, 61 και 62 και

- Το άρθρο 71 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

Εξαιρέσεις

1. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται :

(α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ ή
του άρθρου 1 της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και στις επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες
αντασφάλισης και αντεκχώρησης που αναφέρονται στην οδηγία 64/225/ΕΟΚ,

(β) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά στις µητρικές τους
επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις των
µητρικών τους επιχειρήσεων,

(γ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτική υπηρεσία ως παρεπόµενη δραστηριότητα στο
πλαίσιο της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, υπό τον όρο ότι η δραστηριότητα αυτή
διέπεται από νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή από επαγγελµατικό κώδικα
δεοντολογίας που δεν απαγορεύουν την παροχή της υπηρεσίας αυτής,



13421/3/03 REV 3 CZV/as 22
DG G I    EL

(δ) στα πρόσωπα που δεν παρέχουν/ασκούν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες πλην
της διενέργειας πράξεων για ίδιο λογαριασµό και που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως
ειδικοί διαπραγµατευτές (market makers) ή ως διενεργούντα πράξεις για ίδιο λογαριασµό
εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆ κατά οργανωµένο, τακτικό και συστηµατικό τρόπο,

(ε) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται αποκλειστικά στη
διαχείριση συστηµάτων συµµετοχής των εργαζοµένων,

(στ) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται µόνο στη διαχείριση
συστηµάτων συµµετοχής των εργαζοµένων και στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
αποκλειστικά στις µητρικές τους επιχειρήσεις, στις θυγατρικές τους επιχειρήσεις ή σε άλλες
θυγατρικές επιχειρήσεις των µητρικών τους επιχειρήσεων,

(ζ) στα µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και στους άλλους εθνικούς
οργανισµούς που επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες και στους λοιπούς δηµόσιους φορείς που
διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος ή παρεµβαίνουν στη διαχείρισή του,

(η) στους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων και στα ταµεία συντάξεων, είτε υπόκεινται
σε συντονισµό σε κοινοτικό επίπεδο είτε όχι, και στους θεµατοφύλακες και διαχειριστές
αυτών των επιχειρήσεων,

(θ) στα πρόσωπα που διενεργούν πράξεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα για ίδιο λογαριασµό ή
παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων σε παράγωγα επί εµπορευµάτων στους πελάτες της κύριας
δραστηριότητάς τους, υπό τον όρο ότι αυτό αποτελεί παρεπόµενη δραστηριότητα ως προς την
κύρια δραστηριότητά τους, θεωρούµενη σε επίπεδο οµίλου, και ότι η εν λόγω κύρια
δραστηριότητά τους δεν είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια της
παρούσας οδηγίας ούτε η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών βάσει της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,
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(ι) στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συµβουλές κατά την άσκηση άλλης επαγγελµατικής
δραστηριότητας µη εµπίπτουσας στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν αµείβονται ειδικά για την παροχή των συµβουλών αυτών,

(ια) στα πρόσωπα των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στη διενέργεια πράξεων σε
εµπορεύµατα ή/και παράγωγα επί εµπορευµάτων για ίδιο λογαριασµό.
Η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρµογή όταν τα πρόσωπα που διενεργούν πράξεις σε
εµπορεύµατα ή/και παράγωγα επί εµπορευµάτων για ίδιο λογαριασµό αποτελούν µέρος
οµίλου, κύρια δραστηριότητα του οποίου είναι η παροχή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών,

(ιβ) στις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και επιδίδονται σε επενδυτικές
δραστηριότητες που συνίστανται αποκλειστικά στη διενέργεια πράξεων για ίδιο λογαριασµό
σε αγορές συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιωµάτων προαίρεσης επί
χρηµατοπιστωτικών µέσων ή άλλων παραγώγων και σε αγορές τοις µετρητοίς µε µόνο σκοπό
την αντιστάθµιση κινδύνων θέσεων σε αγορές παραγώγων, ή οι οποίες δραστηριοποιούνται
για λογαριασµό άλλων µελών των αγορών αυτών ή διαµορφώνουν τιµές για τα µέλη των
αγορών αυτών, και οι οποίες καλύπτονται από την εγγύηση εκκαθαριστών µελών των ιδίων
αγορών, εφόσον την ευθύνη για την εκτέλεση των συµβάσεων που συνάπτουν οι επιχειρήσεις
αυτές φέρουν εκκαθαριστές µέλη των ιδίων αγορών,

(ιγ) στις ενώσεις που συγκροτούνται από δανικά και φινλανδικά συνταξιοδοτικά ταµεία µε
µοναδικό σκοπό τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ταµείων που είναι µέλη τους,

(ιδ) στους «agenti di cambio» των οποίων οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα διέπονται από το
άρθρο 201 του ιταλικού νοµοθετικού διατάγµατος αριθ. 58 της 24/2/1998.
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2. Τα δικαιώµατα που απορρέουν από την παρούσα οδηγία δεν εκτείνονται στις υπηρεσίες που

παρέχονται από αντισυµβαλλοµένους σε πράξεις που διενεργούνται από δηµόσιους φορείς που

χειρίζονται το δηµόσιο χρέος ή από µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών κατά

την άσκηση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε τη Συνθήκη και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή κατά την άσκηση

ισοδύναµων καθηκόντων δυνάµει εθνικών διατάξεων.

3. Για να λαµβάνει υπόψη τις εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλίζει την

ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, ενεργώντας µε τη διαδικασία του άρθρου 64

παράγραφος 2, δύναται να ορίζει, ως προς τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1

στοιχεία (γ), (θ) και (ια), τα κριτήρια µε τα οποία προσδιορίζεται πότε µια δραστηριότητα

θεωρείται παρεπόµενη κύριας δραστηριότητας, σε επίπεδο οµίλου, καθώς και πότε µια

δραστηριότητα ασκείται παρεµπιπτόντως.

Άρθρο 3

Προαιρετικές εξαιρέσεις

1. Ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει να µην εφαρµόσει την παρούσα οδηγία σε πρόσωπα

των οποίων είναι το κράτος µέλος καταγωγής και τα οποία :

� δεν επιτρέπεται να διατηρούν στην κατοχή τους χρήµατα ή κινητές αξίες πελατών και ως εκ

τούτου δεν επιτρέπεται σε καµία στιγµή να είναι οφειλέτες των πελατών τους,

� δεν επιτρέπεται να παρέχουν καµία επενδυτική υπηρεσία, εκτός από τη λήψη και διαβίβαση

εντολών επί κινητών αξιών και µεριδίων που εκδίδονται από οργανισµούς συλλογικών

επενδύσεων και την παροχή επενδυτικών συµβουλών που σχετίζονται µε τα εν λόγω

χρηµατοπιστωτικά µέσα, και
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� κατά την παροχή της υπηρεσίας αυτής επιτρέπεται να διαβιβάζουν εντολές µόνο σε :

(i) επιχειρήσεις επενδύσεων µε άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία,

(ii) πιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την οδηγία 2000/12/ΕΚ,

(iii) υποκαταστήµατα επιχειρήσεων επενδύσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων µε άδεια

λειτουργίας σε τρίτη χώρα, υποκείµενα σε και συµµορφούµενα µε κανόνες προληπτικής

εποπτείας που κατά την κρίση των αρµόδιων αρχών είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηροί

µε τους οριζόµενους στην παρούσα οδηγία, στην οδηγία 2000/12/ΕΚ ή στην οδηγία

93/6/ΕΟΚ,

(iv) οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων εξουσιοδοτηµένους βάσει του εθνικού δικαίου

κράτους µέλους να διαθέτουν µερίδια στο κοινό, και διαχειριστές τέτοιων οργανισµών,

(v) επιχειρήσεις επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου, κατά την έννοια του άρθρου 15

παράγραφος 4 της δεύτερης οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου

1976, περί συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους

των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για

την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων µε σκοπό να καταστούν

οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύµου εταιρείας και τη

διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου της 1, τα αξιόγραφα των οποίων είναι

εισηγµένα ή αγοράζονται/πωλούνται σε ρυθµιζόµενη αγορά κράτους µέλους,

υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες των προσώπων αυτών υπόκεινται σε ρυθµίσεις σε

εθνικό επίπεδο.

                                                
1 ΕΕ L 26, 31.1.1977, σ. 1· οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη

Προσχώρησης του 1994.
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2. Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας δυνάµει της

παραγράφου 1 δεν απολαύουν της προβλεπόµενης στα άρθρα 31 και 32 αντιστοίχως ελευθερίας

παροχής υπηρεσιών/άσκησης δραστηριοτήτων και ίδρυσης υποκαταστηµάτων.

Άρθρο 4

Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

(1) «επιχείρηση επενδύσεων» : κάθε νοµικό πρόσωπο του οποίου σύνηθες επάγγελµα ή

δραστηριότητα είναι η παροχή µιας ή περισσότερων επενδυτικών υπηρεσιών σε τρίτους

ή/και η διενέργεια µιας ή περισσότερων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε

επαγγελµατική βάση.

Τα κράτη µέλη µπορούν να περιλαµβάνουν στον ορισµό των επιχειρήσεων επενδύσεων

και επιχειρήσεις που δεν είναι νοµικά πρόσωπα, εφόσον :

(α) το νοµικό τους καθεστώς διασφαλίζει επίπεδο προστασίας των συµφερόντων των

τρίτων ισοδύναµο µε το προσφερόµενο από τα νοµικά πρόσωπα, και

(β) υπόκεινται σε ισοδύναµη και προσαρµοσµένη στη νοµική τους µορφή

προληπτική εποπτεία.
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Ωστόσο, εάν φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες που συνεπάγονται την κατοχή χρηµάτων ή

κινητών αξιών τρίτων, µπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση επενδύσεων για τους σκοπούς της

παρούσας οδηγίας µόνον εφόσον, µε την επιφύλαξη των άλλων απαιτήσεων της παρούσας

οδηγίας και της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) τα δικαιώµατα κυριότητας των τρίτων επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων και των

χρηµάτων πρέπει να διασφαλίζονται, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας της

επιχείρησης ή των ιδιοκτητών της, κατάσχεσης, συµψηφισµού ή κάθε άλλης προβολής

αξιώσεων εκ µέρους των δανειστών της επιχείρησης ή των ιδιοκτητών της,

(β) η επιχείρηση πρέπει να υπόκειται σε κανόνες εποπτείας της φερεγγυότητάς της και

εκείνης των ιδιοκτητών της,

(γ) οι ετήσιοι λογαριασµοί της επιχείρησης πρέπει να ελέγχονται από ένα ή περισσότερα

πρόσωπα τα οποία, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, νοµιµοποιούνται να ελέγχουν

λογαριασµούς,

(δ) εάν η επιχείρηση έχει έναν µόνο ιδιοκτήτη, αυτός οφείλει να λαµβάνει µέτρα για την

προστασία των επενδυτών σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης

λόγω θανάτου ή ανικανότητάς του ή οποιασδήποτε άλλης παρόµοιας κατάστασης,

(2) «επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες» : οποιεςδήποτε από τις υπηρεσίες/δραστηριότητες

του τµήµατος Α του παραρτήµατος Ι οι οποίες αφορούν οποιοδήποτε από τα µέσα που

απαριθµούνται στο τµήµα Γ του παραρτήµατος Ι,

(3) «παρεπόµενη υπηρεσία» : οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο τµήµα Β

του Παραρτήµατος Ι,
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(4) «επενδυτική συµβουλή» : η παροχή προσωπικών συµβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν

αιτήσεώς του είτε µε πρωτοβουλία της επιχείρησης επενδύσεων, σχετικά µε µία ή

περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα,

(5) «εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών» : η διαµεσολάβηση στη σύναψη συµφωνιών

αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό

πελατών,

(6) «διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό» : η διαπραγµάτευση βάσει ιδίων κεφαλαίων, η

οποία οδηγεί στην ολοκλήρωση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα,

(7) «συστηµατικός εσωτερικοποιητής» (systematic internaliser) : επιχείρηση επενδύσεων η οποία

συναλλάσσεται σε οργανωµένη, τακτική και συστηµατική βάση για ίδιο λογαριασµό

εκτελώντας εντολές πελατών εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆,

(8) «ειδικός διαπραγµατευτής (market maker)» : πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις

χρηµατοπιστωτικές αγορές και αναλαµβάνει να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασµό

αγοράζοντας και πουλώντας χρηµατοπιστωτικά µέσα έναντι δικών του κεφαλαίων,

(9) «διαχείριση χαρτοφυλακίου» : η διαχείριση, µε εντολή του πελάτη και υπό καθεστώς

διακριτικής ευχέρειας για κάθε πελάτη, χαρτοφυλακίων που περιλαµβάνουν ένα ή

περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα,

(10) «πελάτης» : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο µια επιχείρηση επενδύσεων παρέχει

επενδυτικές ή/και παρεπόµενες υπηρεσίες,
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(11) «επαγγελµατίας πελάτης»: πελάτης που πληροί τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται

στο παράρτηµα ΙΙ,

(12) «ιδιώτης πελάτης»: κάθε πελάτης που δεν είναι πελάτης επαγγελµατίας,

(13) «διαχειριστής αγοράς» : πρόσωπο ή πρόσωπα που διευθύνουν ή/και εκµεταλλεύονται τις

δραστηριότητες µιας ρυθµιζόµενης αγοράς. ∆ιαχειριστής αγοράς µπορεί να είναι και η ίδια η

ρυθµιζόµενη αγορά,

(14) «ρυθµιζόµενη αγορά» : πολυµερές σύστηµα που το διευθύνει ή το εκµεταλλεύεται

διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων

συµφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηµατοπιστωτικών µέσων � στο

εσωτερικό του συστήµατος και σύµφωνα µε τους κανόνες του που δεν παρέχουν διακριτική

ευχέρεια � µε τρόπο που να οδηγεί στη σύναψη σύµβασης σχετικής µε χρηµατοπιστωτικά

µέσα εισηγµένα προς διαπραγµάτευση βάσει των κανόνων και/ή των συστηµάτων του, και το

οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Τίτλου ΙΙΙ,

(15) «πολυµερής µηχανισµός διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆)» : πολυµερές σύστηµα που το

εκµεταλλεύεται επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς και µέσα στο οποίο

συναντώνται πλείονα συµφέροντα τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηµατοπιστωτικών

µέσων � στο εσωτερικό του συστήµατος και σύµφωνα µε κανόνες που δεν παρέχουν

διακριτική ευχέρεια � µε τρόπο που οδηγεί στην σύναψη σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις

του Τίτλου II,

(16) «οριακή εντολή» (limit order) : εντολή αγοράς ή πώλησης συγκεκριµένου αριθµού

χρηµατοπιστωτικών µέσων σε συγκεκριµένη οριακή ή καλύτερη τιµή και για συγκεκριµένο

µέγεθος,
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(17) «χρηµατοπιστωτικό µέσο» : τα µέσα που αναφέρονται στο τµήµα Γ του Παραρτήµατος Ι,

(18) «κινητές αξίες» : οι κατηγορίες κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγµατεύσεως στην

κεφαλαιαγορά, εξαιρουµένων των µέσων πληρωµής, και ιδίως :

(α) µετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναµοι µε µετοχές εταιρειών, προσωπικών εταιρειών και

άλλων οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα µετοχών,

(β) οµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους καθώς και αποθετήρια έγγραφα

τέτοιων κινητών αξιών,

(γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωµα αγοράς ή πώλησης παρόµοιων

µεταβιβάσιµων κινητών αξιών ή επιδεχόµενη διακανονισµού µε ρευστά διαθέσιµα

προσδιοριζόµενου κατ�αναφορά προς κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις,

εµπορεύµατα ή άλλους δείκτες ή µεγέθη.

(19) «µέσα χρηµαταγοράς» : κατηγορίες µέσων που αποτελούν αντικείµενα συνήθους

διαπραγµατεύσεως στη χρηµαταγορά, όπως έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, τίτλοι

παρακαταθήκης και εµπορικάγραµµάτια, εξαιρουµένων των µέσων πληρωµής,
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20) «κράτος µέλος καταγωγής»,

(α) της επιχείρησης επενδύσεων :

(i) εάν η επιχείρηση επενδύσεων είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο

βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία,

(ii) εάν η επιχείρηση επενδύσεων είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο

βρίσκεται η καταστατική έδρα του,

(iii) εάν η επιχείρηση επενδύσεων δεν έχει, βάσει της εθνικής της νοµοθεσίας,

καταστατική έδρα, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά της

γραφεία.

(β) της ρυθµιζόµενης αγοράς: το κράτος µέλος στο οποίο είναι καταχωρισµένη η

ρυθµιζόµενη αγορά ή εάν, βάσει της νοµοθεσίας του εν λόγω κράτους µέλους, αυτή δεν

έχει καταστατική έδρα, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της

ρυθµιζόµενης αγοράς,

21) «κράτος µέλος υποδοχής» : το κράτος µέλος, διάφορο του κράτους µέλους καταγωγής, στο

οποίο µια επιχείρηση επενδύσεων έχει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες ή/και ασκεί

δραστηριότητες, ή το κράτος µέλος στο οποίο ρυθµιζόµενη αγορά παρέχει τους κατάλληλους

µηχανισµούς για να διευκολύνει την πρόσβαση µελών εξ αποστάσεως ή συµµετεχόντων

εγκατεστηµένων στο εν λόγω κράτος µέλος στις διενεργούµενες στο σύστηµά της

συναλλαγές,

22) «αρµόδια αρχή» : η αρχή την οποία ορίζει κάθε κράτος µέλος καταγωγής σύµφωνα µε το

άρθρο 48, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία,
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23) «πιστωτικά ιδρύµατα» : τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,

24) «εταιρία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ» : η εταιρία διαχείρισης κατά την έννοια της οδηγίας

85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για το συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε οργανισµούς συλλογικών

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)1,

25) «συνδεδεµένος αντιπρόσωπος» : φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, ενεργώντας υπό την

πλήρη και άνευ όρων ευθύνη µιας και µόνης επιχείρησης επενδύσεων για λογαριασµό της

οποίας ενεργεί, διαφηµίζει τις επενδυτικές ή/και παρεπόµενες υπηρεσίες σε πελάτες ή

δυνητικούς πελάτες, λαµβάνει και διαβιβάζει οδηγίες ή εντολές πελατών σχετικά µε

επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα, τοποθετεί χρηµατοπιστωτικά µέσα, ή/και

παρέχει συµβουλές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες σχετικά µε τα εν λόγω

χρηµατοπιστωτικά µέσα ή χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες,

26) «υποκατάστηµα» : τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας πλην της έδρας, ο οποίος αποτελεί

τµήµα επιχείρησης επενδύσεων, στερείται νοµικής προσωπικότητας και παρέχει επενδυτικές

υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες, ενδεχοµένως δε και παρεπόµενες δραστηριότητες για τις

οποίες η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας· όλοι οι τόποι επιχειρηµατικής

δραστηριότητας που συγκροτούνται στο αυτό κράτος µέλος από επιχείρηση επενδύσεων µε

την έδρα της σε άλλο κράτος µέλος θεωρούνται ως ένα και µόνο υποκατάστηµα,

                                                
1 ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3· οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 41, 13.2.2002,
σ. 35).
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27) «ειδική συµµετοχή» : άµεση ή έµµεση συµµετοχή σε επιχείρηση επενδύσεων που

αντιπροσωπεύει το 10% τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, κατά την

έννοια του άρθρου 92 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, ή που επιτρέπει την άσκηση σηµαντικής

επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης επενδύσεων στην οποία υπάρχει η εν λόγω

συµµετοχή,

28) «µητρική επιχείρηση» : η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της

έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους

ενοποιηµένους λογαριασµούς 1,

29) «θυγατρική επιχείρηση» : η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της

οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, περιλαµβανοµένης κάθε θυγατρικής µιας θυγατρικής επιχείρησης της

µητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών,

30) «έλεγχος» : ο έλεγχος κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ,

31) «στενοί δεσµοί» : κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα

συνδέονται µε :

(α) σχέση συµµετοχής : δηλαδή κατοχή, άµεσα ή µέσω ελέγχου, του 20 % ή περισσότερο

των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης ,

                                                
1 ΕΕ L 193, 18.7.1983 σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 178, 17.7.2003, σ. 16).
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(β) «σχέση ελέγχου» : δηλαδή σχέση µεταξύ µητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, σε όλες

τις περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, ή

παρόµοια σχέση µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και µιας

επιχείρησης· κάθε θυγατρική θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης θυγατρική της

µητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών.

Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα συνδέονται µόνιµα µε

ένα και το αυτό πρόσωπο µε σχέση ελέγχου θεωρείται επίσης ότι συνιστά στενό δεσµό

µεταξύ αυτών των προσώπων.

2. Για να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να διασφαλιστεί η

ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή µπορεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 64

παράγραφος 2, να αποσαφηνίσει τους ορισµούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
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ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 5

Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

1. Κάθε κράτος µέλος εξαρτά την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ως

τακτική ενασχόληση ή επιτήδευµα σε επαγγελµατική βάση από προηγούµενη άδεια, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η εν λόγω άδεια χορηγείται από την αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους καταγωγής, η οποία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 48.

2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους διαχειριστές αγοράς να λαµβάνουν άδεια λειτουργίας και

εκµετάλλευσης ΠΜ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός των άρθρων 11

και 15.

3. Τα κράτη µέλη δηµιουργούν µητρώο στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις

επενδύσεων. Το κοινό έχει πρόσβαση στο µητρώο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά µε

τις υπηρεσίες/δραστηριότητες για τις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει άδεια λειτουργίας.

Το µητρώο ενηµερώνεται τακτικά.
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4. Κάθε κράτος µέλος απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων :

� εάν είναι νοµικά πρόσωπα, να έχουν τα κεντρικά τους γραφεία στο ίδιο κράτος µέλος όπου

έχουν και την καταστατική τους έδρα,

� εάν δεν είναι νοµικά πρόσωπα, ή είναι µεν νοµικά πρόσωπα αλλά βάσει του εθνικού τους

δικαίου δεν έχουν καταστατική έδρα, να έχουν τα κεντρικά τους γραφεία στο κράτος µέλος

όπου όντως ασκούν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες.

5. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων επενδύσεων που παρέχουν µόνον επενδυτικές συµβουλές

ή υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών υπό τους οριζόµενους στο άρθρο 3 όρους, τα κράτη

µέλη µπορούν να επιτρέψουν στην αρµόδια αρχή να µεταβιβάζει διοικητικά, προπαρασκευαστικά ή

παρεπόµενα καθήκοντα σχετικά µε τη χορήγηση άδειας σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 48

παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Περιεχόµενο της άδειας λειτουργίας

1. Το κράτος µέλος καταγωγής µεριµνά ώστε η άδεια λειτουργίας να προσδιορίζει τις

επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που επιτρέπεται να παρέχει η επιχείρηση επενδύσεων.

Η άδεια λειτουργίας µπορεί να καλύπτει µία ή περισσότερες από τις παρεπόµενες υπηρεσίες που

απαριθµούνται στο Τµήµα Β του Παραρτήµατος Ι. Σε καµία περίπτωση δεν χορηγείται άδεια µόνο

για την παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών.



13421/3/03 REV 3 CZV/as 37
DG G I    EL

2. Επιχείρηση επενδύσεων που ζητά τη χορήγηση άδειας για να επεκτείνει τις δραστηριότητές

της σε πρόσθετες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες ή παρεπόµενες υπηρεσίες που δεν είχαν

προβλεφθεί κατά το χρόνο χορηγήσεως της αρχικής άδειας πρέπει να υποβάλει αίτηση επέκτασης

της άδειας λειτουργίας της.

3. Η άδεια λειτουργίας ισχύει σε όλη την Κοινότητα και επιτρέπει στην επιχείρηση επενδύσεων

να παρέχει τις υπηρεσίες και να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια σε όλη την

Κοινότητα, µε την εγκατάσταση υποκαταστήµατος ή µε ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 7

∆ιαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας και για την απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας

1. Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια εάν δεν έχει πεισθεί πλήρως ότι ο αιτών πληροί όλες τις

προϋποθέσεις των διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

2. Η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένου

προγράµµατος δραστηριοτήτων το οποίο περιλαµβάνει ιδίως τα είδη των σκοπουµένων

δραστηριοτήτων και την οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για να

µπορέσει η αρµόδια αρχή να πεισθεί ότι η επιχείρηση επενδύσεων έχει λάβει, κατά τη στιγµή της

αρχικής αδειοδότησης, όλα τα αναγκαία µέτρα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από

τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

3. Ο αιτών ενηµερώνεται εντός έξι µηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης άδειας

λειτουργίας, για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας.
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Άρθρο 8

Ανάκληση της άδειας

Η αρµόδια αρχή δύναται να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας επιχείρησης επενδύσεων εάν η

επιχείρηση :

(α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 µηνών, παραιτηθεί ρητώς απ� αυτήν ή δεν

έχει παράσχει επενδυτικές υπηρεσίες ούτε ασκήσει επενδυτική δραστηριότητα κατά τους

προηγούµενους έξι µήνες, εκτός εάν το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος προβλέπει ότι στις

περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει,

(β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό

τρόπο,

(γ) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους της χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας, όπως

ιδίως η συµµόρφωση µε τους όρους που προβλέπει η οδηγία 93/6/ΕΟΚ,

(δ) έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες παραβάσεις των σχετικών µε τη λειτουργία

των επιχειρήσεων επενδύσεων διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας,

(ε) εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις οποίες η εθνική νοµοθεσία µε την οποία

ρυθµίζονται θέµατα εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας προβλέπει ανάκληση

της άδειας λειτουργίας.
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Άρθρο 9

Πρόσωπα που πραγµατικά διευθύνουν την επιχείρηση

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα πρόσωπα που πραγµατικά διευθύνουν τη δραστηριότητα της

επιχείρησης επενδύσεων να έχουν τα απαιτούµενα εχέγγυα εντιµότητας και πείρας ώστε να

εξασφαλίζεται η υγιής και συνετή διαχείριση της επιχείρησης επενδύσεων.

Όταν ο διαχειριστής αγοράς που ζητεί άδεια λειτουργίας για ΠΜ∆ και τα πρόσωπα που πράγµατι

διευθύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα του ΠΜ∆ συµπίπτουν µε τα πρόσωπα που πράγµατι

διευθύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα της ρυθµιζόµενης αγοράς, τα πρόσωπα αυτά

τεκµαίρεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από την επιχείρηση επενδύσεων να γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή

κάθε µεταβολή στη διοίκησή της και να της παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για

να εκτιµήσει εάν τα νέα πρόσωπα που διορίζονται στη διοίκηση της επιχείρησης παρέχουν τα

απαιτούµενα εχέγγυα εντιµότητας και πείρας.

3. Η αρµόδια αρχή µπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια λειτουργίας εάν δεν έχει πεισθεί για

την εντιµότητα και την πείρα των προσώπων που διευθύνουν πραγµατικά την επιχείρηση

επενδύσεων, ή εάν υπάρχουν αντικειµενικοί και εξακριβώσιµοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί

ότι οι προτεινόµενες αλλαγές στη διοίκηση της επιχείρησης αποτελούν απειλή για την ορθή και

συνετή διαχείρισή της.
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4. Τα κράτη µέλη απαιτούν να ασκείται η διοίκηση των επιχειρήσεων επενδύσεων από

τουλάχιστον δύο πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν άδεια σε

επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις επενδύσεων που είναι

νοµικά πρόσωπα διευθυνόµενα, σύµφωνα µε το καταστατικό τους και την εθνική νοµοθεσία, από

ένα και µόνο φυσικό πρόσωπο. Ωστόσο, τα κράτη µέλη απαιτούν την ύπαρξη εναλλακτικών

ρυθµίσεων που να εξασφαλίζουν την ορθή και συνετή διαχείριση αυτών των επιχειρήσεων

επενδύσεων.

Άρθρο 10

Μέτοχοι και µέλη µε ειδικές συµµετοχές

1. Οι αρµόδιες αρχές δεν επιτρέπουν την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών ή

δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις επενδύσεων µέχρις ότου πληροφορηθούν την ταυτότητα των

άµεσων ή έµµεσων µετόχων ή µελών, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για φυσικά ή για νοµικά

πρόσωπα που κατέχουν ειδικές συµµετοχές, καθώς και το ύψος των εν λόγω ειδικών συµµετοχών.

Οι αρµόδιες αρχές αρνούνται να χορηγήσουν άδεια λειτουργίας εφόσον, λαµβανοµένης υπόψη της

ανάγκης να διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση της επιχείρησης επενδύσεων, δεν έχουν

πεισθεί για την καταλληλότητα των µετόχων ή µελών που κατέχουν ειδικές συµµετοχές.

Εάν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ της επιχείρησης επενδύσεων και άλλων φυσικών ή νοµικών

προσώπων, η αρµόδια αρχή χορηγεί άδεια λειτουργίας µόνο εάν οι δεσµοί αυτοί δεν εµποδίζουν

την αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της αρµόδιας αρχής.
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2. Η αρµόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια εάν οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις

τρίτης χώρας που διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία η επιχείρηση

έχει στενούς δεσµούς, ή οι δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή τους, εµποδίζουν την

αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.

3. Τα κράτη µέλη απαιτούν από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ή

να πωλήσει άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή σε επιχείρηση επενδύσεων να γνωστοποιεί

προηγουµένως στην αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο, το ύψος της συµµετοχής που

θα προκύψει µε τον τρόπο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν επίσης να γνωστοποιούν στην

αρµόδια αρχή, όταν προτίθενται να αυξήσουν ή να µειώσουν την ειδική τους συµµετοχή, εάν µε

τον τρόπο αυτό η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου που κατέχουν θα φθάσει, θα

υπερβεί ή θα πέσει κάτω από το 20%, 33% ή 50% ή εάν η επιχείρηση επενδύσεων θα καταστεί ή θα

παύσει να είναι θυγατρική τους.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η αρµόδια αρχή µπορεί, εντός τριών µηνών από την

προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο ηµεροµηνία της γνωστοποίησης µιας σχεδιαζόµενης απόκτησης,

να αντιταχθεί στο σχέδιο αυτό εάν, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η ορθή και

συνετή διαχείριση της επιχείρησης επενδύσεων, δεν έχει πεισθεί για την καταλληλότητα των

προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Εάν δεν αντιταχθεί στο πρόγραµµα αυτό, µπορεί

να ορίσει προθεσµία για την υλοποίησή του.
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4. Εάν το πρόσωπο που αποκτά τη συµµετοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 3 είναι

επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση ή εταιρία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή µητρική επιχείρηση επιχείρησης

επενδύσεων, πιστωτικού ιδρύµατος, ασφαλιστικής επιχείρησης ή εταιρίας διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που

έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή πρόσωπο που ελέγχει επιχείρηση

επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυµα, ασφαλιστική επιχείρηση ή εταιρία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχει

λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, και εάν, ως αποτέλεσµα της αποκτώµενης

συµµετοχής, η επιχείρηση γίνεται θυγατρική του αποκτώντος ή περιέρχεται υπό τον έλεγχό του, η

εκτίµηση της απόκτησης συµµετοχής υπόκειται στην προηγούµενη διαβούλευση που προβλέπεται

στο άρθρο 60.

5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν επιχείρηση επενδύσεων λάβει γνώση οποιασδήποτε

απόκτησης ή εκχώρησης συµµετοχών στο κεφάλαιό της µε την οποία οι συµµετοχές σε αυτήν

υπερβαίνουν ή πέφτουν κάτω από οποιοδήποτε από τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3,

πρώτο εδάφιο, ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή σχετικά.

Τουλάχιστον µία φορά κατ� έτος, οι επιχειρήσεις επενδύσεων γνωστοποιούν στην αρµόδια αρχή τα

ονόµατα των µετόχων και εταίρων που κατέχουν ειδικές συµµετοχές και τα ποσοστά αυτών των

συµµετοχών όπως προκύπτουν, για παράδειγµα, από τις πληροφορίες που ανακοινώνονται στις

ετήσιες γενικές συνελεύσεις των µετόχων και εταίρων ή από την εφαρµογή των ρυθµίσεων που

ισχύουν για τις εταιρίες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε

ρυθµιζόµενη αγορά.

6. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, εάν η επιρροή των προσώπων που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, είναι δυνατό να αποβεί σε βάρος της ορθής και συνετής διαχείρισης

της επιχείρησης επενδύσεων, η αρµόδια αρχή λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να τερµατιστεί αυτή

η κατάσταση.
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Τα µέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν ιδίως αιτήσεις έκδοσης δικαστικών εντολών και/ή

την επιβολή κυρώσεων κατά διευθυντών και διαχειριστών, ή την αναστολή της άσκησης των

δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από µετοχές ή µερίδια που κατέχουν οι εν λόγω µέτοχοι ή

εταίροι.

Παρόµοια µέτρα µπορούν να ληφθούν και κατά των προσώπων που δεν συµµορφώνονται µε την

υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή αύξησης ειδικής συµµετοχής.

Σε περίπτωση απόκτησης συµµετοχής παρά την αντίθεση των αρµόδιων αρχών, τα κράτη µέλη,

ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις που µπορούν να επιβάλλουν, προβλέπουν είτε την αναστολή

της άσκησης των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου, είτε την ακυρότητα ή την ακυρωσία των

αντίστοιχων ψήφων.

Άρθρο 11

Συµµετοχή σε εγκεκριµένο σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών

Η αρµόδια αρχή εξακριβώνει ότι κάθε οντότητα που ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως

επιχείρηση επενδύσεων συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που υπέχει κατά το χρόνο της

αδειοδότησής της από της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών1.

Άρθρο 12

Αρχικό κεφάλαιο

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές να χορηγούν άδεια λειτουργίας µόνον εφόσον η

επιχείρηση επενδύσεων έχει επαρκή αρχικά κεφάλαια σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας

93/6/ΕΟΚ, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης της σχετικής επενδυτικής υπηρεσίας ή

δραστηριότητας.

                                                
1 ΕΕ L 84, 26.3.1997, σ. 22.
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Εν αναµονή της αναθεώρησης της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, οι αναφερόµενες στο άρθρο 67 επιχειρήσεις

επενδύσεων υπόκεινται στις εκεί οριζόµενες κεφαλαιακές προϋποθέσεις.

Άρθρο 13

Οργανωτικές απαιτήσεις

1. Το κράτος µέλος καταγωγής απαιτεί να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων µε τις

οργανωτικές απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 8.

2. Η επιχείρηση επενδύσεων εφαρµόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να

εξασφαλίζεται επαρκώς η συµµόρφωση της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων των στελεχών,

υπαλλήλων και συνδεδεµένων αντιπροσώπων της, µε τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις

της παρούσας οδηγίας, καθώς και κατάλληλους κανόνες για τις προσωπικές συναλλαγές των

προσώπων αυτών.

3. Η επιχείρηση επενδύσεων καταρτίζει και εφαρµόζει αποτελεσµατικές οργανωτικές και

διοικητικές ρυθµίσεις ώστε να ενεργεί όλα τα ευλόγως πρακτέα προκειµένου να µην επηρεάζονται

αρνητικά τα συµφέροντα των πελατών λόγω συγκρούσεων συµφερόντων κατά την έννοια του

άρθρου 18.

4. Η επιχείρηση επενδύσεων ενεργεί τα ευλόγως πρακτέα για να εξασφαλίζεται η συνεχής και

τακτική εκτέλεση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, χρησιµοποιεί δε προς τούτο

κατάλληλα και ανάλογα συστήµατα, µέσα και διαδικασίες.
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5. Η επιχείρηση επενδύσεων µεριµνά ώστε, όταν αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση

επιχειρησιακών λειτουργιών ουσιώδους σηµασίας για την παροχή συνεχούς και ικανοποιητικής

υπηρεσίας στους πελάτες και την εκτέλεση των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε συνεχή και

ικανοποιητική βάση, να λαµβάνονται εύλογα µέτρα για να αποφεύγεται κάθε αδικαιολόγητη

επιδείνωση του λειτουργικού κινδύνου. Η ανάθεση σε τρίτους σηµαντικών επιχειρησιακών

λειτουργιών πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην παραβλάπτει ουσιωδώς την ποιότητα του

εσωτερικού της ελέγχου ούτε την ικανότητα των εποπτικών φορέων να εποπτεύουν τη

συµµόρφωση της επιχείρησης µε όλες τις υποχρεώσεις της.

Η επιχείρηση επενδύσεων οφείλει να έχει υγιείς διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες,

µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσµατικές διαδικασίες εκτίµησης των κινδύνων και

κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου και ασφάλειας των συστηµάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας

δεδοµένων.

6. Η επιχείρηση επενδύσεων µεριµνά ώστε να καταγράφονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχει

και οι συναλλαγές που εκτελεί, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην αρµόδια αρχή να ελέγχει τη

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, και ιδίως τη συµµόρφωση της επιχείρησης

επενδύσεων µε όλες τις υποχρεώσεις της έναντι των πελατών ή των δυνητικών πελατών της.

7. Εάν κατέχει χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σε πελάτες, η επιχείρηση επενδύσεων

λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώµατα κυριότητας των πελατών, ιδίως σε

περίπτωση αφερεγγυότητας της επιχείρησης επενδύσεων και να αποτρέψει τη χρησιµοποίηση

χρηµατοπιστωτικών µέσων πελατών για ίδιο λογαριασµό, εκτός εάν ο πελάτης έχει δώσει τη ρητή

συγκατάθεσή του.
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8. Εάν κατέχει κεφάλαια πελατών, η επιχείρηση επενδύσεων λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να

προστατεύσει τα συµφέροντα των πελατών και, εκτός από την περίπτωση των πιστωτικών

ιδρυµάτων, να αποτρέψει τη χρησιµοποίηση κεφαλαίων πελατών για ίδιο λογαριασµό.

9. Σε περίπτωση υποκαταστήµατος επιχείρησης επενδύσεων, η αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το υποκατάστηµα εφαρµόζει την υποχρέωση της

παραγράφου 6 στις συναλλαγές που εκτελεί το υποκατάστηµα, µε την επιφύλαξη της δυνατότητας

της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους καταγωγής να έχει άµεση πρόσβαση στις σχετικές

καταχωρήσεις.

10. Για να λάβει υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να εξασφαλίσει

την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 2 έως 9, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου

64 παράγραφος 2, µέτρα εφαρµογής που καθορίζουν τις συγκεκριµένες οργανωτικές προϋποθέσεις

που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, ανάλογα µε τις διάφορες επενδυτικές

υπηρεσίες/δραστηριότητες και παρεπόµενες υπηρεσίες ή συνδυασµούς υπηρεσιών που

παρέχουν/ασκούν.

Άρθρο 14

∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης και οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜ∆

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές αγοράς που

εκµεταλλεύονται ΠΜ∆, πέραν της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του άρθρου 13, θεσπίζουν

διαφανείς και µη παρέχοντες διακριτική ευχέρεια κανόνες και διαδικασίες δίκαιης και οµαλής

διαπραγµάτευσης και καθορίζουν αντικειµενικά κριτήρια για την αποτελεσµατική εκτέλεση των

εντολών.
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2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς που

εκµεταλλεύονται ΠΜ∆ να θεσπίζουν διαφανείς κανόνες σχετικούς µε τα κριτήρια προσδιορισµού

των χρηµατοπιστωτικών µέσων, η διαπραγµάτευση των οποίων επιτρέπεται στα πλαίσια των

συστηµάτων τους.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς που

εκµεταλλεύονται ΠΜ∆ να παρέχουν, όπου συντρέχει η περίπτωση, επαρκείς δηµόσια διαθέσιµες

πληροφορίες, ή να βεβαιώνονται ότι υπάρχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, ώστε να µπορούν

οι χρήστες του να µορφώνουν επενδυτική κρίση, ανάλογα µε τη φύση των χρηστών και µε τα είδη

των υπό διαπραγµάτευση χρηµατοπιστωτικών µέσων.

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα άρθρα 19, 21 και 22 της παρούσας οδηγίας δεν έχουν

εφαρµογή στις συναλλαγές που συνάπτονται µεταξύ µελών ενός ΠΜ∆ ή συµµετεχόντων σ� αυτόν ή

µεταξύ του ΣΠΣ και των µελών του ή των συµµετεχόντων σ� αυτόν σε σχέση µε τη χρησιµοποίησή

του, στα πλαίσια των κανόνων που το διέπουν. Τα µέλη όµως ενός ΠΜ∆ ή οι συµµετέχοντες σ�

αυτό συµµορφώνονται προς τις προβλεπόµενες στα εν λόγω άρθρα υποχρεώσεις έναντι των

πελατών τους όταν, ενεργώντας για λογαριασµό των πελατών τους, εκτελούν εντολές τους µέσω

των συστηµάτων ΠΜ∆.

4. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς που

εκµεταλλεύονται ΠΜ∆ να καταρτίζουν και να διατηρούν κανόνες διαφανείς και βασισµένους σε

αντικειµενικά κριτήρια, οι οποίοι να διέπουν την πρόσβαση στον ΠΜ∆. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να

πληρούν τους όρους του άρθρου 42 παράγραφος 3.

5. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς που

εκµεταλλεύονται ΠΜ∆ να ενηµερώνουν σαφώς τους χρήστες του για τις αντίστοιχες ευθύνες τους

όσον αφορά το διακανονισµό των συναλλαγών που εκτελούνται εντός του εν λόγω συστήµατος. Τα

κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς που

διαχειρίζονται ένα ΠΜ∆ να έχουν δηµιουργήσει τους αναγκαίους µηχανισµούς για τη διευκόλυνση

του αποτελεσµατικού διακανονισµού των συναλλαγών που διενεργούνται στα πλαίσια των

συστηµάτων του ΣΠΣ.
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6. Εάν κινητή αξία εισαχθείσα προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά αποτελεί επίσης

αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ΠΜ∆ χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη της, ο εκδότης δεν

υπόκειται σε καµία υποχρέωση έναντι του ΠΜ∆ ως προς την αρχική, τη συνεχή και την κατά

περίπτωση δηµοσιοποίηση χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σχετικών µε τον ΠΜ∆.

7. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς που

διαχειρίζονται ΠΜ∆ να συµµορφώνονται αµέσως µε κάθε εντολή της αρµόδιας γι� αυτές αρχής,

σύµφωνα µε το άρθρο 50 παράγραφος 1, για την αναστολή ή τον τερµατισµό της διαπραγµάτευσης

συγκεκριµένου χρηµατοπιστωτικού µέσου.

Άρθρο 15

Σχέσεις µε τρίτες χώρες

1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις γενικής φύσεως δυσκολίες που

συναντούν οι επιχειρήσεις επενδύσεών τους κατά την εγκατάστασή τους ή την παροχή επενδυτικών

υπηρεσιών ή/και την διενέργεια επενδυτικών δραστηριοτήτων σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει πληροφοριών που της γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την

παράγραφο 1, ότι τρίτη χώρα δεν παρέχει στις επιχειρήσεις επενδύσεων της Κοινότητας

δυνατότητα πραγµατικής πρόσβασης στην αγορά συγκρίσιµη µε την παρεχόµενη από την

Κοινότητα στις επιχειρήσεις επενδύσεων της τρίτης αυτής χώρας, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει

στο Συµβούλιο προτάσεις ζητώντας να της δοθεί η πρέπουσα εντολή διαπραγµατεύσεων ώστε να

επιτύχει ανάλογες δυνατότητες ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις επενδύσεων της Κοινότητας. Το

Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
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3. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, βάσει πληροφοριών που της γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την

παράγραφο 1, ότι οι κοινοτικές επιχειρήσεις επενδύσεων σε τρίτη χώρα δεν τυγχάνουν εθνικής

µεταχείρισης που να τους προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες ανταγωνισµού µε τις προσφερόµενες

στις επιχειρήσεις επενδύσεων της χώρας αυτής και ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις

πραγµατικής πρόσβασης στην αγορά, µπορεί να αρχίσει διαπραγµατεύσεις για να επανορθώσει την

κατάσταση.

Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, µε τη

διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, σε οποιαδήποτε στιγµή και παράλληλα µε την έναρξη

διαπραγµατεύσεων, ότι οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών πρέπει να περιορίζουν ή να

αναστέλλουν τις αποφάσεις τους σχετικά µε τις ήδη κατατεθειµένες ή τις µέλλουσες αιτήσεις

χορήγησης άδειας λειτουργίας και µε τις κτήσεις συµµετοχών των άµεσων ή έµµεσων µητρικών

επιχειρήσεων που διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας. Οι ανωτέρω περιορισµοί ή

αναστολές δεν µπορούν να εφαρµόζονται κατά την ίδρυση θυγατρικών από επιχειρήσεις

επενδύσεων που έχουν λάβει την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα ή από θυγατρικές

τους, ούτε κατά την απόκτηση συµµετοχών από τις εν λόγω επιχειρήσεις ή τις θυγατρικές τους σε

επιχείρηση επενδύσεων της Κοινότητας. Η διάρκεια ισχύος των µέτρων αυτών δεν µπορεί να

υπερβαίνει τους τρεις µήνες.

Πριν από τη λήξη του τριµήνου που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο και ανάλογα µε τα

αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει, µε τη διαδικασία του

άρθρου 64 παράγραφος 2, να παρατείνει την ισχύ των µέτρων αυτών.
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4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι συντρέχει µία από τις περιστάσεις που αναφέρονται στις

παραγράφους 2 και 3, τα κράτη µέλη την ενηµερώνουν, µετά από αίτησή της:

(α) για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας µιας άµεσα ή έµµεσα θυγατρικής επιχείρησης

µιας µητρικής επιχείρησης που διέπεται από το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας,

(β) όποτε οι αρµόδιες αρχές τους πληροφορούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 3, ότι

µια τέτοια µητρική επιχείρηση σκοπεύει να αποκτήσει συµµετοχή σε εταιρία επενδύσεων της

Κοινότητας, µε αποτέλεσµα η επιχείρηση επενδύσεων να καταστεί θυγατρική της.

Αυτή η υποχρέωση της ενηµέρωσης παύει να υπάρχει µόλις συναφθεί συµφωνία µε την

ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα ή όταν παύσουν να εφαρµόζονται τα µέτρα του δεύτερου και τρίτου

εδαφίου της παραγράφου 3.

5. Τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κοινότητα βάσει διεθνών συµφωνιών, είτε διµερών είτε

πολυµερών, οι οποίες διέπουν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας επιχείρησης

επενδύσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 16

Τακτική επανεξέταση των όρων χορήγησης της αρχικής άδειας

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν άδεια λειτουργίας στο

έδαφός τους να συµµορφώνονται διαρκώς µε τους όρους που τίθενται στο κεφάλαιο I του παρόντος

τίτλου για τη χορήγηση της αρχικής άδειας.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές να καταρτίσουν κατάλληλες µεθόδους για

να παρακολουθούν κατά πόσον οι επιχειρήσεις επενδύσεων συµµορφώνονται µε την κατά την

παράγραφο 1 υποχρέωσή τους. Από τις επιχειρήσεις επενδύσεων απαιτείται να γνωστοποιούν στις

αρµόδιες αρχές κάθε ουσιαστική µεταβολή στους όρους χορήγησης της αρχικής άδειας.

3. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων επενδύσεων που παρέχουν µόνον επενδυτικές συµβουλές,

τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν στην αρµόδια αρχή να µεταβιβάζει διοικητικά,

προπαρασκευαστικά ή παρεπόµενα καθήκοντα σχετικά µε την επανεξέταση των όρων χορήγησης

της αρχικής άδειας, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 48 παράγραφος 2.
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Άρθρο 17

Γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές εποπτεύουν τις δραστηριότητες των

επιχειρήσεων επενδύσεων µε τρόπο που τους επιτρέπει να εκτιµούν τη συµµόρφωση µε τους όρους

λειτουργίας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη λήψη των

κατάλληλων µέτρων προκειµένου οι αρµόδιες αρχές να είναι σε θέση να λαµβάνουν τις

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εκτιµούν τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων επενδύσεων

µε αυτές τις υποχρεώσεις.

2. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων επενδύσεων που παρέχουν µόνον επενδυτικές συµβουλές,

τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν στην αρµόδια αρχή να µεταβιβάζει διοικητικά,

προπαρασκευαστικά ή παρεπόµενα καθήκοντα σχετικά µε την τακτική εποπτεία των λειτουργικών

απαιτήσεων, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 48 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Συγκρούσεις συµφερόντων

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να λαµβάνουν κάθε εύλογο µέτρο

για τον εντοπισµό των συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ αυτών των ιδίων, περιλαµβανοµένων

των διευθυντών και υπαλλήλων τους, των συνδεδεµένων τους αντιπροσώπων και κάθε προσώπου

που συνδέεται µαζί τους άµεσα ή έµµεσα µε σχέση ελέγχου, και των πελατών τους, ή µεταξύ δύο

πελατών τους, κατά την παροχή οποιασδήποτε επενδυτικής και παρεπόµενης υπηρεσίας ή

συνδυασµού αυτών των υπηρεσιών.
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2. Εάν οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθµίσεις που εφαρµόζει κατά το άρθρο 13 παράγραφος 3

η επιχείρηση επενδύσεων για τη διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων δεν επαρκούν για να

εξασφαλιστεί µε εύλογη βεβαιότητα η πρόληψη των κίνδυνων να επηρεαστούν αρνητικά τα

συµφέροντα των πελατών, η επιχείρηση επενδύσεων γνωστοποιεί σαφώς τη γενική φύση και/ή τις

πηγές των συγκρούσεων συµφερόντων στον πελάτη προτού αναλάβει να ασκήσει δραστηριότητες

για λογαριασµό του.

3. Για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και να

εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία

του άρθρου 64 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα για :

(α) τον καθορισµό των µέτρων που εύλογα µπορεί να αναµένεται ότι θα λάβουν οι επιχειρήσεις

επενδύσεων για να εντοπίζουν, να αποφεύγουν, να διαχειρίζονται και/ή να γνωστοποιούν τις

συγκρούσεις συµφερόντων κατά την παροχή των διαφόρων επενδυτικών και παρεπόµενων

υπηρεσιών ή συνδυασµών αυτών των υπηρεσιών·

(β) τον καθορισµό κατάλληλων κριτηρίων για τον προσδιορισµό των µορφών σύγκρουσης

συµφερόντων, η ύπαρξη των οποίων θα µπορούσε να αποβεί επιζήµια για τα συµφέροντα των

πελατών ή των δυνητικών πελατών της επιχείρησης επενδύσεων.
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ΤΜΗΜΑ 2

∆ιατάξεις για την προστασία των επενδυτών

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις επαγγελµατικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από κάθε επιχείρηση επενδύσεων να ενεργεί κατά την παροχή

επενδυτικών ή/και, κατά περίπτωση, παρεπόµενων υπηρεσιών σε πελάτες µε εντιµότητα,

δικαιοσύνη και επαγγελµατισµό ώστε να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των

πελατών της, και να συµµορφώνεται ιδίως µε τις αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 8

κατωτέρω.

2. Όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων, που

απευθύνονται από επιχείρηση επενδύσεων σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες, πρέπει να είναι

ακριβείς, σαφείς και µη παραπλανητικές. Οι διαφηµιστικές ανακοινώσεις πρέπει να µπορούν να

αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες.

3. Στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες παρέχεται κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή

µορφή σχετικά µε :

� την επιχείρηση επενδύσεων και τις υπηρεσίες της,

� τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις προτεινόµενες επενδυτικές στρατηγικές· εδώ θα πρέπει να

περιλαµβάνονται κατάλληλη καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά µε τους κινδύνους

που συνδέονται µε τις επενδύσεις στα εν λόγω µέσα ή µε την υιοθέτηση των εν λόγω

επενδυτικών στρατηγικών,
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� τους τόπους εκτέλεσης, και

� το κόστος και τις σχετικές παρεπόµενες επιβαρύνσεις.

ώστε να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόµενης

επενδυτικής υπηρεσίας και του συγκεκριµένου τύπου του προτεινόµενου χρηµατοπιστωτικού

µέσου και ως εκ τούτου να λαµβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. Οι πληροφορίες αυτές

µπορεί να παρέχονται σε τυποποιηµένη µορφή.

4. Όταν η επιχείρηση επενδύσεων παρέχει επενδυτικές συµβουλές ή διαχείριση χαρτοφυλακίου,

οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και την πείρα του πελάτη ή του

δυνητικού πελάτη στον επενδυτικό τοµέα σε σχέση µε τον συγκεκριµένο τύπο προϊόντος ή

υπηρεσίας, καθώς και σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τους επενδυτικούς

στόχους του, ώστε να µπορεί να του συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηµατοπιστωτικά

µέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωσή του.

5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όταν οι επιχειρήσεις επενδύσεων παρέχουν άλλες

επενδυτικές υπηρεσίες πλην των µνηµονευόµενων στην παράγραφο 4, ζητούν από τον πελάτη ή το

δυνητικό πελάτη να δίνει πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και την πείρα του στον επενδυτικό

τοµέα σε σχέση µε το συγκεκριµένο τύπο προσφερόµενου ή ζητούµενου προϊόντος ή υπηρεσίας,

ώστε να µπορεί η επιχείρηση επενδύσεων να εκτιµήσει κατά πόσον η σχεδιαζόµενη επενδυτική

υπηρεσία ή προϊόν είναι κατάλληλο για τον πελάτη.

Εφόσον η επιχείρηση επενδύσεων κρίνει, βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει σύµφωνα µε το

προηγούµενο εδάφιο, ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για τον πελάτη ή το

δυνητικό πελάτη, οφείλει να τον προειδοποιήσει περί τούτου. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να

παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή.
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Αν ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης δεν παράσχει τις κατά το πρώτο εδάφιο πληροφορίες σχετικά

µε τη γνώση και την πείρα του, ή αν παράσχει ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, η επιχείρηση

επενδύσεων οφείλει να τον προειδοποιήσει ότι η απόφασή του αυτή δεν της επιτρέπει να κρίνει

κατά πόσον η σκοπούµενη επενδυτική υπηρεσία ή το σκοπούµενο επενδυτικό προϊόν είναι

κατάλληλα γι� αυτόν. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή.

6. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων, όταν αυτές παρέχουν επενδυτικές

υπηρεσίες αποτελούµενες αποκλειστικά και µόνο από την εκτέλεση εντολών του πελάτη ή/και τη

λήψη και διαβίβασή τους µε ή χωρίς παρεπόµενες υπηρεσίες, να παρέχουν τις εν λόγω επενδυτικές

υπηρεσίες στους πελάτες των χωρίς να έχουν αναγκαστικά λάβει τις πληροφορίες και καταλήξει

στην κρίση που προβλέπονται στην παράγραφο 5 , εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω

προϋποθέσεις :

� οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν µετοχές εισηγµένες για διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη

αγορά, µέσα χρηµαταγοράς, οµολογίες ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους, (µε την

εξαίρεση των οµολογιών ή άλλων µορφών τιτλοποιηµένου χρέους όπου ενσωµατώνονται

παράγωγα), µερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλα µη περίπλοκα χρηµατοπιστωτικά µέσα,

� η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή δυνητικού πελάτη,

� ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενηµερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή της εν λόγω

υπηρεσίας η επιχείρηση επενδύσεων δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλληλότητα του

µέσου ή της υπηρεσίας που προσφέρονται ή παρέχονται και ότι εποµένως ο ίδιος δεν

καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των οικείων κανόνων επαγγελµατικής

δεοντολογίας. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή,

� η επιχείρηση επενδύσεων συµµορφώνεται µε τις κατά το άρθρο 18 υποχρεώσεις της.
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7. Η επιχείρηση επενδύσεων τηρεί αρχείο όπου περιλαµβάνονται το ή τα έγγραφα που

καταρτίζονται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης και που αναφέρουν τα

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, καθώς και τους άλλους όρους υπό τους οποίους η

επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών

µπορούν να ορίζονται µε αναφορά σε άλλα έγγραφα ή νοµικά κείµενα.

8. Ο πελάτης πρέπει να λαµβάνει από την επιχείρηση επενδύσεων επαρκείς αναφορές σχετικά

µε τις υπηρεσίες που του παρέχει. Στις αναφορές αυτές πρέπει να περιλαµβάνεται, όπου συντρέχει

η περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και των υπηρεσιών που εκτελούνται ή παρέχονται για

λογαριασµό του.

9. Όταν η επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται ως µέρος χρηµατοπιστωτικού προϊόντος που ήδη

υπόκειται σε άλλες διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας ή σε κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά µε

τα πιστωτικά ιδρύµατα και την καταναλωτική πίστη όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου των

πελατών ή/και τις απαιτήσεις περί πληροφοριών, η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας δεν υπόκειται

επιπροσθέτως στις επιβαλλόµενες µε το παρόν άρθρο υποχρεώσεις.

10. Για να εξασφαλίσει την αναγκαία προστασία των επενδυτών και την ενιαία εφαρµογή των

παραγράφων 1 έως 8, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα

εφαρµογής για τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων επενδύσεων µε τις ανωτέρω αρχές κατά την

παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών στους πελάτες τους. Τα µέτρα εφαρµογής

λαµβάνουν υπόψη:

(α) τη φύση της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται ή παρέχονται στον πελάτη ή στο

δυνητικό πελάτη, λαµβανοµένων υπόψη του είδους, του αντικειµένου, του όγκου και της

συχνότητας των συναλλαγών,

(β) τη φύση των χρηµατοπιστωτικών µέσων που προσφέρονται ή προτείνονται·

(γ) το είδος του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη (ιδιώτης ή επαγγελµατίας επενδυτής).
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Άρθρο 20

Παροχή υπηρεσιών µέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεων

Τα κράτη µέλη επιτρέπουν στην επιχείρηση επενδύσεων που λαµβάνει µε τη µεσολάβηση άλλης

επιχείρησης επενδύσεων οδηγίες για την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών για

λογαριασµό ενός πελάτη να βασίζεται στις σχετικές µε τον πελάτη πληροφορίες που της

γνωστοποιεί η µεσολαβούσα επιχείρηση. Η µεσολαβούσα επιχείρηση επενδύσεων παραµένει

υπεύθυνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των διαβιβαζόµενων πληροφοριών.

Η επιχείρηση επενδύσεων που λαµβάνει µε τον τρόπο αυτό οδηγίες να παράσχει υπηρεσίες για

λογαριασµό ενός πελάτη πρέπει επίσης να µπορεί να βασίζεται σε οποιεσδήποτε συστάσεις έχουν

δοθεί στον πελάτη από άλλη επιχείρηση επενδύσεων σχετικά µε την υπηρεσία ή τη συναλλαγή. Η

µεσολαβούσα επιχείρηση επενδύσεων παραµένει υπεύθυνη για την καταλληλότητα των

παρεχόµενων συστάσεων ή συµβουλών για το συγκεκριµένο πελάτη.

Η επιχείρηση επενδύσεων που λαµβάνει οδηγίες ή εντολές ενός πελάτη µε τη µεσολάβηση άλλης

επιχείρησης επενδύσεων παραµένει υπεύθυνη για την παροχή της υπηρεσίας ή την ολοκλήρωση

της συναλλαγής βάσει αυτών των πληροφοριών ή συστάσεων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις

του παρόντος Τίτλου.
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Άρθρο 21

Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών µε τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να ενεργούν όλα τα ευλόγως

αναγκαία ώστε να επιτυγχάνουν, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο αποτέλεσµα για τον

πελάτη, λαµβανοµένων υπόψη της τιµής, του κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας εκτέλεσης

και διακανονισµού, του όγκου, της φύσης και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα αφορά την εκτέλεση

της εντολής. Μολαταύτα, όταν υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες του πελάτη, η επιχείρηση

επενδύσεων εκτελεί την εντολή σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να καταρτίζουν και να εφαρµόζουν

αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για να συµµορφώνονται µε την παράγραφο 1. Ειδικότερα, τα κράτη

µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να καταρτίζουν και να εφαρµόζουν πολιτική

εκτέλεσης εντολών που να τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τις

εντολές των πελατών τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

3. Η πολιτική εκτέλεσης εντολών θα πρέπει να περιέχει, για κάθε κατηγορία µέσων, στοιχεία

σχετικά µε τους διάφορους τόπους όπου η επιχείρηση επενδύσεων εκτελεί τις εντολές των πελατών

της και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή τόπου εκτέλεσης, να περιλαµβάνει δε

τουλάχιστον τους τόπους εκείνους όπου η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί συστηµατικά να

επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την εκτέλεση των εντολών των πελατών.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν στους πελάτες τους

κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν. Τα κράτη

µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να λαµβάνουν την προηγούµενη συναίνεση των

πελατών τους σχετικά µε την εν λόγω πολιτική εκτέλεσης εντολών.
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Όταν η ακολουθούµενη πολιτική εκτέλεσης εντολών προβλέπει τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών

εκτός ρυθµιζόµενων αγορών ή ΠΜ∆ , τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, ,

να ενηµερώνουν σχετικά τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες τους. Τα κράτη µέλη απαιτούν

από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεση των

πελατών τους προτού εκτελέσουν εντολές πελατών εκτός ρυθµιζόµενων αγορών ή ΠΜ∆. Οι

επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να εξασφαλίζουν την εν λόγω συναίνεση υπό µορφή γενικής

συµφωνίας ή για συγκεκριµένες συναλλαγές.

4. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να παρακολουθούν την

αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων και της πολιτικής που ακολουθούν ως προς την εκτέλεση

εντολών, ώστε να εντοπίζουν και � όπου αρµόζει � να θεραπεύουν τυχόν ελλείψεις. Ειδικότερα, οι

επιχειρήσεις επενδύσεων οφείλουν να εξετάζουν τακτικά κατά πόσον οι τόποι εκτέλεσης που

προβλέπονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσµα για τους

πελάτες τους ή µήπως χρειάζεται να επιφέρουν αλλαγές στις ρυθµίσεις εκτέλεσης εντολών που

ακολουθούν. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να ειδοποιούν τους πελάτες

για κάθε ουσιαστική αλλαγή των ρυθµίσεων και της πολιτικής που ακολουθούν ως προς την

εκτέλεση εντολών.

5. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να είναι σε θέση να αποδείξουν

στους πελάτες τους, αν αυτοί το ζητήσουν, ότι έχουν εκτελέσει τις εντολές τους σύµφωνα µε την

πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν.
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6. Για να εξασφαλίσει την αναγκαία προστασία των επενδυτών, τη δίκαιη και εύρυθµη

λειτουργία των αγορών και την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1, 3 και 4, η Επιτροπή θεσπίζει,

µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε:

(α) τα κριτήρια προσδιορισµού της σχετικής σπουδαιότητας των διάφορων παραγόντων που

µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατ� εφαρµογή της παραγράφου 1 για τον προσδιορισµό του

καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος για τον όγκο και το είδος της εντολής και την κατηγορία

(ιδιώτης ή επαγγελµατίας) του πελάτη,

(β) τους παράγοντες που µπορεί να συνεκτιµά µια επιχείρηση επενδύσεων όταν επανεξετάζει τις

ρυθµίσεις εκτέλεσης που ακολουθεί, και τις περιστάσεις όπου ενδέχεται να ενδείκνυται

τροποποίηση των ρυθµίσεων αυτών, ειδικότερα δε τους παράγοντες προσδιορισµού των

τόπων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων να εξασφαλίζουν συστηµατικά το

καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για την εκτέλεση των εντολών των πελατών,

(γ) τη φύση και την έκταση των κατ� εφαρµογή της παραγράφου 3 παρασχετέων στους πελάτες

πληροφοριών σχετικά µε τις πολιτικές εκτέλεσης εντολών.

Άρθρο 22

Κανόνες εκτελέσεως των εντολών πελατών

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια να

εκτελούν εντολές για λογαριασµό πελατών εφαρµόζουν διαδικασίες και µηχανισµούς που

εγγυώνται την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών πελατών σε σχέση µε τις εντολές

των άλλων πελατών ή τις θέσεις διαπραγµάτευσης της επιχείρησης επενδύσεων.
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Οι εν λόγω διαδικασίες ή µηχανισµοί επιτρέπουν την εκτέλεση κατά τα άλλα συγκρίσιµων εντολών

πελατών σύµφωνα µε το χρόνο λήψης τους από την επιχείρηση επενδύσεων.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, σε περίπτωση οριακής εντολής πελάτη που αφορά µετοχές

εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά και που δεν εκτελείται αµέσως µε τις τρέχουσες συνθήκες της

αγοράς, οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει, εκτός εάν ο πελάτης δώσει ρητά άλλες οδηγίες, να

λάβουν µέτρα για να διευκολύνουν την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της εντολής ανακοινώνοντας

αµέσως δηµόσια την οριακή εντολή του πελάτη µε τρόπο ευπρόσιτο στους άλλους συµµετέχοντες

στην αγορά. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων

εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους αυτή διαβιβάζοντας την εντολή του πελάτη σε ρυθµιζόµενη

αγορά ή/και ΠΜ∆. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρµόδια αρχή µπορεί να αίρει την υποχρέωση

δηµοσιοποίησης οριακής εντολής της οποίας ο όγκος είναι µεγάλος σε σύγκριση µε το συνήθη

όγκο των συναλλαγών στην αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 44 παράγραφος 2.

3. Για να εξασφαλίσει ότι τα µέτρα για την προστασία των επενδυτών και τη δίκαιη και

εύρυθµη λειτουργία των αγορών λαµβάνουν υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές

αγορές, καθώς και για να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή

θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα εφαρµογής που καθορίζουν :

(α) τους όρους και τη φύση των διαδικασιών και µηχανισµών που επιτρέπουν την έγκαιρη,

δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών πελατών, καθώς και τις καταστάσεις στις οποίες, ή

τα είδη συναλλαγών για τα οποία, οι επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν εύλογα να

αποκλίνουν από την άµεση εκτέλεση προκειµένου να επιτύχουν πιο ευνοϊκούς όρους για τους

πελάτες,
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(β) τις διάφορες µεθόδους µε τις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί να θεωρηθεί ότι

εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να ανακοινώσει στην αγορά τις µη έµµεσες εκτελέσιµες

οριακές εντολές πελατών της .

Άρθρο 23

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων όταν ορίζουν συνδεδεµένους αντιπροσώπους

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων να

ορίζουν συνδεδεµένους αντιπροσώπους για την προώθηση των υπηρεσιών τους, για την προσέλκυση

πελατών ή δυνητικών πελατών ή τη λήψη εντολών από πελάτες και δυνητικούς πελάτες και τη

διαβίβασή τους, για την τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων και για την παροχή συµβουλών

σχετικά µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και υπηρεσίες που προσφέρει η εν λόγω επιχείρηση

επενδύσεων.

2. Όταν επιχείρηση επενδύσεων αποφασίζει να ορίσει συνδεδεµένο αντιπρόσωπο, τα κράτη µέλη

απαιτούν να εξακολουθεί αυτή να ευθύνεται πλήρως και άνευ όρων για κάθε πράξη ή παράλειψη του

συνδεδεµένου αντιπροσώπου όταν αυτός ενεργεί για λογαριασµό της. Τα κράτη µέλη απαιτούν από

την επιχείρηση επενδύσεων να εξασφαλίζει ότι ο συνδεδεµένος αντιπρόσωπος γνωστοποιεί την

ιδιότητα υπό την οποία ενεργεί και την επιχείρηση την οποία αντιπροσωπεύει όποτε έρχεται σε

επαφή µε πελάτη ή δυνητικό πελάτη ή προτού έρθει σε συναλλαγές µαζί του.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφοι 6, 7 και 8, στους

εγγεγραµµένους στα µητρώα συνδεδεµένους αντιπροσώπους να κατέχουν χρήµατα ή/και

χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών για λογαριασµό και υπό την πλήρη ευθύνη της επιχείρησης

επενδύσεων για την οποία ενεργούν στο έδαφός τους, ή, σε περίπτωση διασυνοριακής πράξης, στο

έδαφος κράτους µέλους που επιτρέπει στους συνδεδεµένους αντιπροσώπους να κατέχουν χρήµατα

πελατών.
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Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να ελέγχουν τις δραστηριότητες των

συνδεδεµένων αντιπροσώπων τους, ώστε να εξασφαλίζουν ότι εξακολουθούν να συµµορφώνονται

µε την παρούσα οδηγία και όταν ενεργούν µέσω συνδεδεµένων αντιπροσώπων.

3. Τα κράτη µέλη που αποφασίζουν να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων να ορίζουν

συνδεδεµένους αντιπροσώπους δηµιουργούν δηµόσιο µητρώο. Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι

εγγράφονται στο δηµόσιο µητρώο του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένοι.

Αν το κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο συνδεδεµένος αντιπρόσωπος έχει αποφασίσει,

σύµφωνα µε την παράγραφο 1, να µην επιτρέπει τον ορισµό συνδεδεµένων αντιπροσώπων στις

επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια από τις αρµόδιες αρχές του, οι εν λόγω

συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής της

επιχείρησης επενδύσεων για λογαριασµό της οποίας ενεργούν.

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι εγγράφονται στο δηµόσιο µητρώο

µόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν καλή φήµη και κατάλληλες γενικές, εµπορικές και

επαγγελµατικές γνώσεις που τους επιτρέπουν να ανακοινώνουν µε ακρίβεια στον πελάτη ή τον

δυνητικό πελάτη κάθε χρήσιµη πληροφορία για την προτεινόµενη υπηρεσία.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να ελέγχουν κατά

πόσον οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι που έχουν ορίσει έχουν αρκετά καλή φήµη και διαθέτουν τις

γνώσεις που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο.

Το µητρώο ενηµερώνεται σε τακτική βάση και η πρόσβαση του κοινού σε αυτό είναι ελεύθερη.
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4. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που ορίζουν συνδεδεµένους

αντιπροσώπους να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόµενο δυσµενών

επιπτώσεων των µη υποκείµενων στην παρούσα οδηγία δραστηριοτήτων του συνδεδεµένου

αντιπροσώπου στις δραστηριότητες που ασκεί αυτός για λογαριασµό της επιχείρησης επενδύσεων.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές να συνεργάζονται µε επιχειρήσεις

επενδύσεων και πιστωτικά ιδρύµατα, ενώσεις τέτοιων οντοτήτων και άλλους φορείς για την εγγραφή

των συνδεδεµένων αντιπροσώπων σε µητρώα και την παρακολούθηση της συµµόρφωσής τους µε τις

απαιτήσεις της παραγράφου 3. Ειδικότερα, η εγγραφή των συνδεδεµένων αντιπροσώπων µπορεί να

γίνεται από επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύµατα, ενώσεις τέτοιων οντοτήτων και άλλους

φορείς υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχής.

5. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να ορίζουν µόνο συνδεδεµένους

αντιπροσώπους εγγεγραµµένους στα δηµόσια µητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

6. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν προϋποθέσεις αυστηρότερες από τις οριζόµενες στο

παρόν άρθρο ή να προσθέτουν και άλλες προϋποθέσεις για τους εγγεγραµµένους εντός του χώρου

δικαιοδοσίας των συνδεδεµένους αντιπροσώπους.

Άρθρο 24

Συναλλαγές µε επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια να

εκτελούν εντολές για λογαριασµό πελατών και/ή να διαπραγµατεύονται για ίδιο λογαριασµό, ή/και

να λαµβάνουν και να διαβιβάζουν εντολές, µπορούν να κανονίζουν ή να διενεργούν συναλλαγές µε

επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους χωρίς να υποχρεούνται να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις

των άρθρων 19, 21 και 22 παράγραφος 1 όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές ή οποιαδήποτε

παρεπόµενη υπηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε αυτές τις συναλλαγές.
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2. Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν ως επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους για τους σκοπούς του

παρόντος άρθρου τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα, τις ασφαλιστικές εταιρίες,

τους ΟΣΕΚΑ και τις εταιρίες διαχείρισής τους, τα συνταξιοδοτικά ταµεία και τις εταιρίες

διαχείρισής τους, τα άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται

σε ρυθµίσεις κοινοτικού δικαίου ή εθνικού δικαίου κράτους µέλους, τις επιχειρήσεις που

εξαιρούνται από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1, στοιχεία (ια)

και (ιβ), τις εθνικές κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα γραφεία τους, συµπεριλαµβανοµένων των

δηµόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος, τις κεντρικές τράπεζες και τους

υπερεθνικούς οργανισµούς.

Η ταξινόµηση ως επιλέξιµου αντισυµβαλλοµένου βάσει του πρώτου εδαφίου δεν θίγει το δικαίωµα

των επιχειρήσεων αυτών να ζητήσουν να αντιµετωπιστούν, είτε γενικά είτε για συγκεκριµένες

συναλλαγές, ως πελάτες των οποίων οι σχέσεις µε την επιχείρηση επενδύσεων υπόκειται στις

διατάξεις των άρθρων 19, 21 και 22.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αναγνωρίζουν ως επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους άλλες

επιχειρήσεις που πληρούν προκαθορισµένες ανάλογες απαιτήσεις, περιλαµβανοµένων και

ποσοτικών ορίων. Σε περίπτωση συναλλαγής στην οποία οι δυνητικοί αντισυµβαλλόµενοι είναι

εγκατεστηµένοι σε διαφορετικές χώρες, η επιχείρηση επενδύσεων αποδέχεται το καθεστώς της

άλλης επιχείρησης όπως αυτό καθορίζεται από τη νοµοθεσία ή τις πράξεις του κράτους µέλους

εγκατάστασης της εταιρίας αυτής.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η επιχείρηση επενδύσεων, όταν διενεργεί συναλλαγές µε τέτοιες

επιχειρήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 1, να λαµβάνει από το δυνητικό της αντισυµβαλλόµενο

ρητή επιβεβαίωση ότι δέχεται να αντιµετωπιστεί ως επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος. Τα κράτη µέλη

επιτρέπουν να λαµβάνεται η επιβεβαίωση αυτή είτε µε µορφή γενικής συµφωνίας είτε για κάθε

µεµονωµένη συναλλαγή.
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4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αναγνωρίζουν ως επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους οντότητες

τρίτων χωρών ισοδύναµες µε τις κατηγορίες οντοτήτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο 2.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να αναγνωρίζουν ως επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους επιχειρήσεις

τρίτων χωρών όπως εκείνες της παραγράφου 3 υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και µε τις ίδιες

απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3.

5. Για να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 2, 3 και 4 σε συνάρτηση µε τις

µεταβαλλόµενες πρακτικές της αγοράς και να διευκολύνει την αποτελεσµατική λειτουργία της

ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει, µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2,

εκτελεστικά µέτρα για τον καθορισµό :

(α) των διαδικασιών αίτησης µεταχείρισης ως πελατών σύµφωνα µε την παράγραφο 2,

(β) των διαδικασιών λήψης της ρητής επιβεβαίωσης από τους δυνητικούς αντισυµβαλλοµένους

σύµφωνα µε την παράγραφο 3,

(γ) των προκαθορισµένων αναλογικών προϋποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ποσοτικών

ορίων, που επιτρέπουν την αντιµετώπιση µιας επιχείρησης ως επιλέξιµου αντισυµβαλλοµένου

σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
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ΤΜΗΜΑ 3

∆ιαφάνεια και ακεραιότητα της αγοράς

Άρθρο 25

Υποχρέωση διατήρησης της ακεραιότητας των αγορών,

αναφοράς συναλλαγών και καταγραφής τους

1. Με την επιφύλαξη της κατανοµής των ευθυνών για την εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας

2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις

πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της

αγοράς (κατάχρηση αγοράς) 1, τα κράτη µέλη φροντίζουν να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα

ώστε η αρµόδια αρχή να µπορεί να ελέγχει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων επενδύσεων

προκειµένου να εξασφαλίσει ότι αυτές ενεργούν µε έντιµο, δίκαιο και επαγγελµατικό τρόπο που

ενισχύει την ακεραιότητα της αγοράς.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να τηρούν στη διάθεση της

αρµόδιας αρχής, για πέντε τουλάχιστον χρόνια, τα στοιχεία σχετικά µε όλες τις συναλλαγές σε

χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν διενεργήσει, είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό ενός

πελάτη. Στην περίπτωση των συναλλαγών για λογαριασµό πελατών, τα αρχεία περιέχουν όλες τις

πληροφορίες και λεπτοµέρειες σχετικά µε την ταυτότητα του πελάτη, καθώς και τις πληροφορίες

που ζητούνται δυνάµει της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την

πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων

από παράνοµες δραστηριότητες 2.

                                                
1 ΕΕ L 96, 12.4.2003, σ. 16.
2 ΕΕ L 166, 28.6.1991, σ. 77. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 344, 28.12.2001,
σ. 76).
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3. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που εκτελούν συναλλαγές σε

οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό µέσο εισηγµένο σε ρυθµιζόµενη αγορά να αναφέρουν τις

λεπτοµέρειες αυτών των συναλλαγών στην αρµόδια αρχή το ταχύτερο δυνατό, και πάντως όχι

αργότερα από το κλείσιµο της συνεδρίασης της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Η υποχρέωση αυτή

εφαρµόζεται είτε οι συναλλαγές διενεργήθηκαν σε ρυθµιζόµενη αγορά είτε όχι.

Οι αρµόδιες αρχές εγκαθιδρύουν, σύµφωνα µε το άρθρο 58, τις αναγκαίες ρυθµίσεις ώστε να

εξασφαλίζεται ότι τις πληροφορίες αυτές τις λαµβάνει και η αρµόδια αρχή της αγοράς που

περισσότερο επηρεάζεται όσον αφορά τη ρευστότητα των συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών

µέσων.

4. Οι αναφορές αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν ειδικότερα λεπτοµέρειες σχετικά µε τα ονόµατα

και τους αριθµούς των µέσων που αγοράστηκαν ή πωλήθηκαν, τον όγκο, την ηµεροµηνία και την

ώρα εκτέλεσης των εντολών, τις τιµές των συναλλαγών και τα µέσα προσδιορισµού της ταυτότητας

της οικείας επιχείρησης επενδύσεων.

5. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι αναφορές αυτές υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή είτε από

την ίδια την επιχείρηση επενδύσεων, είτε από σύστηµα αντιστοίχισης ή αναφοράς συναλλαγών

εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, είτε από τη ρυθµιζόµενη αγορά ή τον ΠΜ∆, µε τα συστήµατα

των οποίων ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι συναλλαγές αναφέρονται

απευθείας στην αρµόδια αρχή από ρυθµιζόµενη αγορά, ΠΜ∆, ή σύστηµα αντιστοίχισης ή

αναφοράς συναλλαγών εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί να

απαλλαγεί από την υποχρέωση που υπέχει από την παράγραφο 3.

6. Όταν διαβιβάζονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, σύµφωνα µε το

άρθρο 32 παράγραφος 7, οι προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο εκθέσεις, η εν λόγω αρχή διαβιβάζει

τις σχετικές πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους καταγωγής της επιχείρησης

επενδύσεων, εκτός αν αυτές αποφασίσουν ότι δεν επιθυµούν να τις λαµβάνουν.
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7. Για να εξασφαλίσει ότι τα µέτρα για την προστασία της ακεραιότητας της αγοράς τροπο-

ποιούνται προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,

καθώς και για να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5, η Επιτροπή µπορεί

να θεσπίσει, µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα εφαρµογής µε τα οποία

καθορίζονται οι µέθοδοι και οι διαδικασίες αναφοράς των συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα,

η µορφή και το περιεχόµενο αυτών των αναφορών και τα κριτήρια προσδιορισµού της

επηρεαζόµενης αγοράς κατά την έννοια της παραγράφου 3.

Άρθρο 26

Έλεγχος της συµµόρφωσης µε τους κανόνες του ΠΜ∆

και µε άλλες εκ του νόµου υποχρεώσεις

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που

διαχειρίζονται ΠΜ∆ να δηµιουργούν και να εφαρµόζουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς και

διαδικασίες σχετικά µε τον συγκεκριµένο ΠΜ∆ για την τακτική παρακολούθηση της συµµόρφωσης

των χρηστών του µε τους κανόνες του. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές αγοράς που

διαχειρίζονται ΠΜ∆ παρακολουθούν τις συναλλαγές που επιχειρούν οι χρήστες του µέσω των

συστηµάτων τους προκειµένου να εντοπίζονται οι παραβάσεις των κανόνων αυτών, οι ανώµαλες

συνθήκες διαπραγµάτευσης ή οι µορφές συµπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση της

αγοράς.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που

διαχειρίζονται ΠΜ∆ να αναφέρουν στην αρµόδια αρχή τις σηµαντικές παραβάσεις των κανόνων

του, τις ανώµαλες συνθήκες διαπραγµάτευσης ή τις µορφές συµπεριφοράς που ενδέχεται να

συνιστούν κατάχρηση της αγοράς. Τα κράτη µέλη απαιτούν επίσης από τις επιχειρήσεις

επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ να διαβιβάζουν χωρίς

καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες στην αρχή την αρµόδια για τη διερεύνηση και δίωξη των

καταχρήσεων της αγοράς και να της παρέχουν αµέριστη βοήθεια στη διερεύνηση και δίωξη των

καταχρήσεων της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συστήµατά τους ή µέσω αυτών.
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Άρθρο 27

Υποχρέωση των επιχειρήσεων επενδύσεων να ανακοινώνουν δηµόσια δεσµευτικά ζεύγη εντολών

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τους συστηµατικούς εσωτερικοποιητές να ανακοινώνουν

δηµόσια δεσµευτικά ζεύγη εντολών για τις εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη

αγορά µετοχές τις οποίες επιθυµούν να αγοράζουν/πωλούν.

Στα ανακοινούµενα ζεύγη εντολών πρέπει να περιλαµβάνεται δεσµευτική (-ές) τιµή ή τιµές αγοράς

ή/και πώλησης καθώς και ο όγκος ή οι όγκοι που αντιστοιχούν τις εν λόγω τιµές. Τα

ανακοινούµενα ζεύγη εντολών πρέπει επίσης να απηχούν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά

για την εν λόγω µετοχή.

Η αναφερόµενη στο πρώτο εδάφιο υποχρέωση δεν έχει εφαρµογή σε συναλλαγές όγκου µεγάλου

σε σχέση µε τον κανονικό όγκο συναλλαγών της αγοράς.

Προκειµένου περί µετοχών για τις οποίες δεν υπάρχει ρευστή αγορά, οι συστηµατικοί

εσωτερικοποιητές οφείλουν να γνωστοποιούν ζεύγη εντολών στους πελάτες τους, όταν αυτοί το

ζητούν.

2. Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές οφείλουν να ανακοινώνουν δηµόσια τα ζεύγη εντολών

τους σε τακτική και συνεχή βάση κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής. ∆ικαιούνται δε να τα

ενηµερώνουν, υπό εξαιρετικές δε συνθήκες αγοράς, και να τα ανακαλούν.

Τα ζεύγη εντολών ανακοινώνονται δηµοσία µε τρόπο εύκολα προσιτό στους άλλους συµµετέχοντες

στην αγορά υπό εύλογους εµπορικούς όρους.
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Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές εκτελούν στην ανακοινωθείσα τιµή τις εντολές που λαµβάνουν

από τους ιδιώτες πελάτες τους.

Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές εκτελούν στην ανακοινωθείσα τιµή τις εντολές που λαµβάνουν

από τους επαγγελµατίες πελάτες τους. Μπορούν όµως να τις εκτελούν και σε καλύτερη τιµή σε

αιτιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον η τιµή αυτή κείται εντός δηµοσιευµένου εύρους που δεν

απέχει πολύ από τις συνθήκες της αγοράς και οι εντολές έχουν µέγεθος µεγαλύτερο από εκείνο των

εντολών που δίνουν κατά κανόνα οι ιδιώτες επενδυτές.

Επιπλέον, οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές µπορούν να εκτελούν τις εντολές που λαµβάνουν από

τους επαγγελµατίες πελάτες τους σε τιµές διαφορετικές από τις περιλαµβανόµενες στα ζεύγη

εντολών που ανακοινώνουν χωρίς να συµµορφώνονται µε τα προβλεπόµενα στο προηγούµενο

εδάφιο προκειµένου περί συναλλαγών όπου η εκτέλεση πράξεων επί πλειόνων τίτλων αποτελεί

µέρος µιας και µόνης συναλλαγής, ή προκειµένου περί εντολών που υπόκεινται σε όρους άλλους

πλην της τιµής.

3. Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές επιτρέπεται να επιλέγουν, βάσει της εµπορικής τους

πολιτικής και µε τρόπο που να µη δηµιουργεί διακρίσεις, τους επενδυτές στους οποίους δίνουν

πρόσβαση στα ζεύγη εντολών που ανακοινώνουν. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να

αρνούνται να συνάψουν εµπορικές σχέσεις µε επενδυτές, ή να τις διακόπτουν, βάσει εµπορικών

κριτηρίων όπως η πιστοληπτική ικανότητα του επενδυτή, ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου και ο

τελικός διακανονισµός της συναλλαγής.

4. Για να περιορίζεται ο κίνδυνος έκθεσης σε πολλαπλές συναλλαγές από τον ίδιο πελάτη, οι

συστηµατικοί εσωτερικοποιητές επιτρέπεται να θέτουν, µε τρόπο που να µη δηµιουργεί διακρίσεις,

όρια στον αριθµό των συναλλαγών του ιδίου πελάτη που αναλαµβάνουν να πραγµατοποιήσουν υπό

τους όρους που ανακοινώνουν.



13421/3/03 REV 3 CZV/as 73
DG G I    EL

5. Για να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 4, και δη µε τρόπο που να

επιτρέπει την αποτελεσµατική αποτίµηση των µετοχών και να µεγιστοποιεί την πιθανότητα να

επιτύχει η επιχείρηση επενδύσεων τους καλύτερους όρους για τους πελάτες της, η Επιτροπή

θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα εφαρµογής τα οποία καθορίζουν:

(α) τα κριτήρια για την εφαρµογή της παραγράφου 1, και ειδικότερα για τον προσδιορισµό του

πότε ο όγκος µιας συναλλαγής είναι µεγάλος σε σχέση µε τον κανονικό όγκο συναλλαγών της

αγοράς, πότε τα ανακοινούµενα ζεύγη εντολών απηχούν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς

και πότε η αγορά συγκεκριµένων µετοχών δεν έχει ρευστότητα,

(β) τα κριτήρια για την εφαρµογή της παραγράφου 2, εξαιρέσει του τετάρτου εδαφίου και,

ειδικότερα, για τους τρόπους µε τους οποίους οι επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να

συµµορφώνονται µε την υποχρέωση να ανακοινώνουν δηµοσία τα ζεύγη εντολών τους, τα

οποία περιλαµβάνουν ιδίως τις ακόλουθες δυνατότητες :

(i) µέσω των υποδοµών οποιασδήποτε ρυθµιζόµενης αγοράς στην οποία έχει εισαχθεί προς

διαπραγµάτευση το εν λόγω µέσο,

(ii) µέσω των υπηρεσιών τρίτου,

(iii) µέσω δικών τους µηχανισµών.

(γ) τα κριτήρια για την εφαρµογή της παραγράφου 3,



13421/3/03 REV 3 CZV/as 74
DG G I    EL

(δ) τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία επιτρέπεται η ανάκληση ανακοινωµένων ζευγών εντολών,

(ε) κατά παρέκκλιση από το στοιχείο (β), τα κριτήρια προσδιορισµού του µεγέθους εντολών που

δίνουν κατά κανόνα οι ιδιώτες επενδυτές.

Άρθρο 28

Πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων µετά τη διαπραγµάτευση

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν, κατ� ελάχιστον, από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που, είτε για ίδιο

λογαριασµό είτε για λογαριασµό πελατών, ολοκληρώνουν συναλλαγές σε µετοχές εισηγµένες προς

διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆, να ανακοινώνουν

δηµόσια τον όγκο και την τιµή των συναλλαγών τους και τον χρόνο κατά τον οποίο

ολοκληρώθηκαν. Οι πληροφορίες αυτές δηµοσιοποιούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον

πραγµατικό χρόνο κάθε συναλλαγής, υπό εύλογους εµπορικούς όρους και µε τρόπο ευπρόσιτο

στους άλλους συµµετέχοντες στην αγορά.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν οι πληροφορίες που ανακοινώνονται δηµόσια σύµφωνα µε την

παράγραφο 1 και τα χρονικά όρια εντός των οποίων αυτές δηµοσιοποιούνται να είναι σύµφωνα µε

τις απαιτήσεις που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή του άρθρου 45. Εάν τα µέτρα που θεσπίζονται κατ�

εφαρµογή του άρθρου 45 προβλέπουν την αναβολή της ανακοίνωσης των πληροφοριών για

ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών σε µετοχές, η δυνατότητα αυτή εφαρµόζεται, τηρουµένων των

αναλογιών, στις συναλλαγές αυτές όταν διενεργούνται εκτός ρυθµιζόµενων αγορών ή ΠΜ∆.

3. Για να εξασφαλίσει τη διαφανή και εύρυθµη λειτουργία των αγορών και την ενιαία εφαρµογή

της παραγράφου 1, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα

εφαρµογής τα οποία :
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(α) καθορίζουν τους τρόπους µε τους οποίους οι επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να

συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, περιλαµβανοµένων των ακόλουθων

δυνατοτήτων :

(i) µέσω των υποδοµών οποιασδήποτε ρυθµιζόµενης αγοράς στην οποία είναι εισηγµένο

προς διαπραγµάτευση το σχετικό µέσο, ή µέσω των υποδοµών ΠΜ∆ όπου

αγοράζεται/πωλείται η σχετική µετοχή,

(ii) µέσω των υπηρεσιών τρίτου,

(iii) µέσω δικών τους µηχανισµών.

(β) αποσαφηνίζουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της υποχρέωσης της παραγράφου 1 σε

συναλλαγές στις οποίες χρησιµοποιούνται µετοχές για σύσταση ασφάλειας, δανεισµό ή

άλλους σκοπούς, εφόσον η ανταλλαγή των µετοχών γίνεται µε κριτήρια άλλα από την

αποτίµηση σε τρέχουσες αγοραίες τιµές.

Άρθρο 29

Προ-διαπραγµατευτικές απαιτήσεις διαφάνειας για τους ΠΜ∆

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν, κατ� ελάχιστον, από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους

διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ να δηµοσιοποιούν τις τρέχουσες τιµές προσφοράς και

ζήτησης και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιµές που ανακοινώνονται µέσω των

συστηµάτων τους για µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά. Τα κράτη

µέλη προβλέπουν ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διατίθενται στο κοινό υπό εύλογους

εµπορικούς όρους και συνεχώς κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγής.
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2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές να δύνανται να απαλλάσσουν τις

επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές της αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜ∆ από την

υποχρέωση να ανακοινώνουν δηµοσία τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες, ανάλογα

µε το µοντέλο αγοράς ή το είδος και το µέγεθος της εντολής. Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές πρέπει

να δύνανται να προβαίνουν στην εν λόγω την απαλλαγή προκειµένου περί συναλλαγών µεγάλης

κλίµακας σε σύγκριση µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς για τη συγκεκριµένη µετοχή ή τύπο

µετοχής.

3. Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη

διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα εφαρµογής όσον αφορά :

(α) το φάσµα των τιµών αγοράς και πώλησης ή των ζευγών εντολών των ειδικών

διαπραγµατευτών, καθώς και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις αντίστοιχες

τιµές, τα οποία πρέπει να ανακοινώνονται,

(β) το µέγεθος ή τον τύπο των εντολών για τις οποίες µπορεί να ισχύσει απαλλαγή από την

υποχρέωση ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2,

(γ) το µοντέλο αγοράς για το οποίο µπορεί να ισχύσει απαλλαγή από την υποχρέωση

ανακοίνωσης πριν από τη συναλλαγή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ειδικότερα δε, την

εφαρµογή ή µη της υποχρέωσης στις συναλλακτικές µεθόδους ενός ΠΜ∆ που διενεργεί

συναλλαγές στα πλαίσια των κανόνων του µε βάση αναφοράς τιµές που διαµορφώνονται

εκτός των συστηµάτων του ΠΜ∆, ή µε περιοδικό πλειστηριασµό.

Το περιεχόµενο των εν λόγω µέτρων εφαρµογής οφείλει να ταυτίζεται µε το περιεχόµενο των
µέτρων εφαρµογής του άρθρου 44 για τις ρυθµιζόµενες αγορές, εκτός όταν η ιδιαίτερη φύση των
ΠΜ∆ δικαιολογεί διαφορές.
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Άρθρο 30

Μετα-διαπραγµατευτικές απαιτήσεις διαφάνειας για τους ΠΜ∆

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που

διαχειρίζονται ένα ΠΜ∆ να δηµοσιοποιούν τουλάχιστον την τιµή, τον όγκο και το χρόνο των

συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστηµάτων τους σε µετοχές εισηγµένες προς

διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά. Τα κράτη µέλη απαιτούν να δηµοσιοποιούνται οι

λεπτοµέρειες όλων αυτών των συναλλαγών υπό εύλογους εµπορικούς όρους και, στο µέτρο του

δυνατού, σε πραγµατικό χρόνο. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις λεπτοµέρειες των

συναλλαγών που εκτελούνται σε ΠΜ∆ και δηµοσιοποιούνται στα πλαίσια των συστηµάτων

ρυθµιζόµενης αγοράς.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρµόδια αρχή δύναται να επιτρέπει στις επιχειρήσεις

επενδύσεων ή τους διαχειριστές της αγοράς που λειτουργούν ΠΜ∆ να µεταθέτουν χρονικά τη

δηµοσιοποίηση των λεπτοµερειών των συναλλαγών ανάλογα µε τον τύπο ή τον όγκο τους.

Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν τη µεταγενέστερη δηµοσιοποίηση

συναλλαγών µεγάλου όγκου σε σύγκριση µε το συνήθη όγκο των συναλλαγών στη σχετική µετοχή

ή κατηγορία µετοχών. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τους ΠΜ∆ να λαµβάνουν εκ των προτέρων την

έγκριση της αρµόδιας αρχής για τους τρόπους µε τους οποίους σκοπεύουν να µεταθέτουν χρονικά

τη δηµοσιοποίηση της συναλλαγής, απαιτούν δε επίσης να ανακοινώνονται σαφώς οι τρόποι αυτοί

στους συµµετέχοντες στην αγορά και στο επενδυτικό κοινό.

3. Για να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών

αγορών και την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία

του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα εφαρµογής σχετικά µε :

(α) την έκταση και το περιεχόµενο των πληροφοριών που πρέπει να ανακοινώνονται στο κοινό,
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(β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές αγοράς που

διαχειρίζονται ΠΜ∆ µπορούν να προβλέπουν τη χρονική µετάθεση της δηµοσιοποίησης των

συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αποφασίζονται οι συναλλαγές για

τις οποίες, λόγω του όγκου τους ή του τύπου των µετοχών, επιτρέπεται η χρονική µετάθεση

της δηµοσιοποίησης.

Το περιεχόµενο των εν λόγω µέτρων εφαρµογής οφείλει να ταυτίζεται µε το περιεχόµενο των

µέτρων εφαρµογής του άρθρου 45 για τις ρυθµιζόµενες αγορές, εκτός αν η ιδιαίτερη φύση των

ΠΜ∆ δικαιολογεί διαφορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

Άρθρο 31

Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια

λειτουργίας και εποπτεύεται από την αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους σύµφωνα µε την

παρούσα οδηγία, ή, προκειµένου περί πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα µε την οδηγία 2000/12/ΕΚ,

µπορεί να παρέχει/ασκεί ελεύθερα επενδυτικές υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες καθώς και

παρεπόµενες υπηρεσίες στο έδαφός τους, υπό τον όρο ότι αυτές οι υπηρεσίες και δραστηριότητες

καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης επενδύσεων. Η παροχή παρεπόµενων

υπηρεσιών επιτρέπεται µόνο σε συνδυασµό µε επενδυτική υπηρεσία ή/και δραστηριότητα.
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Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν συµπληρωµατικές απαιτήσεις στις επιχειρήσεις επενδύσεων ή στα

πιστωτικά ιδρύµατα για τα θέµατα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

2. Κάθε επιχείρηση επενδύσεων που επιθυµεί να παράσχει υπηρεσίες ή δραστηριότητες στο

έδαφος άλλου κράτους µέλους για πρώτη φορά ή να τροποποιήσει το φάσµα των υπηρεσιών ή

δραστηριοτήτων που παρέχει µε τον τρόπο αυτό, ανακοινώνει τις ακόλουθες πληροφορίες στην

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής της:

(α) το κράτος µέλος στο οποίο προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες,

(β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων το οποίο αναφέρει ιδίως τις επενδυτικές υπηρεσίες ή/και

δραστηριότητες καθώς και παρεπόµενες υπηρεσίες που σκοπεύει να παράσχει/ασκήσει,

καθώς και το αν σκοπεύει να χρησιµοποιήσει συνδεδεµένους αντιπροσώπους στο έδαφος των

κρατών µελών στα οποία προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες.

Αν η επιχείρηση επενδύσεων σκοπεύει να χρησιµοποιήσει συνδεδεµένους αντιπροσώπους, η

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων κοινοποιεί στην

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, κατόπιν αιτήσεώς της και εντός λογικού χρονικού

διαστήµατος, την ταυτότητα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων που η επιχείρηση επενδύσεων

σκοπεύει να χρησιµοποιήσει στο εν λόγω κράτος µέλος. Το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να

δηµοσιοποιήσει τις πληροφορίες αυτές.

3. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, εντός µηνός από τη λήψη των πληροφοριών

αυτών, τις διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής που έχει οριστεί ως σηµείο

επικοινωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 1. Η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί να αρχίσει

να παρέχει την ή τις σχετικές επενδυτικές υπηρεσίες στο κράτος µέλος υποδοχής.
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4. Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας από τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν

σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η επιχείρηση επενδύσεων γνωστοποιεί γραπτώς τη µεταβολή στην

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, ένα µήνα τουλάχιστον πριν επιφέρει τη µεταβολή

αυτή. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους υποδοχής για τις µεταβολές αυτές.

5. Χωρίς άλλη νοµοθετική ή διοικητική απαίτηση, τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις επιχειρήσεις

επενδύσεων άλλων κρατών µελών που διαχειρίζονται ΠΜ∆ να εγκαθιστούν στο έδαφός τους

κατάλληλες υποδοµές για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη χρήση των συστηµάτων τους από

εξ αποστάσεως χρήστες ή συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους.

6. Η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜ∆ γνωστοποιεί στην

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του το κράτος µέλος στο οποίο προτίθεται να

εγκαταστήσει την υποδοµή. H αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του ΠΜ∆ κοινοποιεί

εντός µηνός την πληροφορία αυτή στο κράτος µέλος όπου ο ΠΜ∆ σκοπεύει να εγκαταστήσει την

υποδοµή.

H αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του ΠΜ∆ γνωστοποιεί εντός εύλογου χρονικού

διαστήµατος, κατόπιν αιτήσεως της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους υποδοχής του ΠΜ∆, την

ταυτότητα των µελών ή συµµετεχόντων στον ΠΜ∆ των εγκατεστηµένων στο εν λόγω κράτος

µέλος.
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Άρθρο 32

Εγκατάσταση υποκαταστήµατος

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι επενδυτικές υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες καθώς και

οι παρεπόµενες υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται στο έδαφός τους σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία και την οδηγία 2000/12/ΕΚ µε την εγκατάσταση υποκαταστήµατος, υπό τον όρο ότι οι

υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτές καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε στην

επιχείρηση επενδύσεων ή στο πιστωτικό ίδρυµα στο κράτος µέλος καταγωγής. Η παροχή

παρεπόµενων υπηρεσιών επιτρέπεται µόνο σε συνδυασµό µε επενδυτική υπηρεσία ή/και

δραστηριότητα.

Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν συµπληρωµατικές προϋποθέσεις, εκτός από όσες επιτρέπονται

σύµφωνα µε την παράγραφο 7, στην οργάνωση και τη λειτουργία των υποκαταστηµάτων για τα

θέµατα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι κάθε επιχείρηση επενδύσεων που επιθυµεί να εγκαταστήσει

υποκατάστηµα στο έδαφος άλλου κράτους µέλους πρέπει πρώτα να το γνωστοποιήσει στην

αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής και να της παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα κράτη µέλη στο έδαφος των οποίων προτίθεται να εγκαταστήσει υποκατάστηµα,

(β) πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο αναφέρονται ιδίως οι επενδυτικές υπηρεσίες ή/και

δραστηριότητες καθώς και οι παρεπόµενες υπηρεσίες που θα προσφέρονται και η οργανωτική

διάρθρωση του υποκαταστήµατος, καθώς και αν προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν

συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι,
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(γ) τη διεύθυνση στο κράτος µέλος υποδοχής από την οποία µπορούν να ζητηθούν έγγραφα,

(δ) τα ονόµατα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του υποκαταστήµατος.

Όταν η επιχείρηση επενδύσεων χρησιµοποιεί συνδεδεµένο αντιπρόσωπο εγκατεστηµένο σε κράτος

µέλος άλλο του κράτους καταγωγής της, ο εν λόγω συνδεδεµένος αντιπρόσωπος εξοµοιώνεται προς

υποκατάστηµα και υπόκειται στις περί υποκαταστηµάτων διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

3. Αν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής δεν έχει λόγους να αµφιβάλλει για την

επάρκεια της διοικητικής οργάνωσης ή της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης επιχείρησης

επενδύσεων, λαµβανοµένων υπόψη των δραστηριοτήτων που προτίθεται να ασκήσει, εντός τριών

µηνών αφότου λάβει όλες αυτές τις πληροφορίες, τις ανακοινώνει στην αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους υποδοχής που έχει οριστεί ως σηµείο επικοινωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 56 παράγραφος 1

και ενηµερώνει σχετικά την επιχείρηση επενδύσεων.

4. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η αρµόδια αρχή του

κράτους µέλους καταγωγής παρέχει επίσης στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής

διευκρινίσεις σχετικά µε το εγκεκριµένο σύστηµα αποζηµίωσης του οποίου η επιχείρηση

επενδύσεων είναι µέλος σύµφωνα µε την οδηγία 97/9/ΕΚ. Σε περίπτωση µεταβολής του

περιεχοµένου των πληροφοριών αυτών, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής ενηµερώνει

σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής..

5. Εάν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής αρνηθεί να ανακοινώσει τις

πληροφορίες αυτές στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, γνωστοποιεί τους λόγους της

άρνησής της στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση επενδύσεων εντός τριών µηνών από τη λήψη όλων

των πληροφοριών.
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6. Μόλις λάβει ανακοίνωση από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, ή ελλείψει

παρόµοιας ανακοίνωσης, το αργότερο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης από

την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, το υποκατάστηµα µπορεί να εγκατασταθεί και

να αρχίσει τις δραστηριότητές του.

7. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου βρίσκεται το υποκατάστηµα αναλαµβάνει την

ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες που παρέχει το υποκατάστηµα εντός του εδάφους της

χώρας της συνάδουν µε τις υποχρεώσεις των άρθρων 19, 21, 22, 25, 27 και 28 και στα κατ�

εφαρµογή αυτών θεσπιζόµενα µέτρα.

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου βρίσκεται το υποκατάστηµα έχει το δικαίωµα να

εξετάζει τις ρυθµίσεις του υποκαταστήµατος και να ζητεί όποιες αλλαγές είναι απολύτως

απαραίτητες ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να επιβάλλει την τήρηση των υποχρεώσεων των

άρθρων 19, 21, 22, 25, 27 και 28 και στα κατ� εφαρµογή αυτών θεσπιζόµενα µέτρα όσον αφορά τις

υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες που παρέχει εντός του εδάφους του το υποκατάστηµα.

8. Κάθε κράτος µέλος προβλέπει ότι, εάν επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια

λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος έχει εγκαταστήσει υποκατάστηµα στο έδαφός του, η αρµόδια

αρχή του κράτους µέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων µπορεί, κατά την άσκηση των

καθηκόντων της και αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, να

προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στο υποκατάστηµα αυτό.
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9. Σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας από τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν

σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η επιχείρηση επενδύσεων ενηµερώνει γραπτώς τις αρµόδιες αρχές

του κράτους µέλους καταγωγής για τη µεταβολή αυτή, ένα µήνα τουλάχιστον πριν επιφέρει τη

µεταβολή. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή του

κράτους µέλους υποδοχής για τις µεταβολές αυτές.

Άρθρο 33

Πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες αγορές

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων άλλων κρατών µελών οι οποίες

έχουν λάβει άδεια να εκτελούν εντολές πελατών ή να διενεργούν πράξεις για ίδιο λογαριασµό να

έχουν το δικαίωµα να γίνουν µέλη των ρυθµιζόµενων αγορών που είναι εγκατεστηµένες στο

έδαφός τους ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές, µε κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) άµεσα, µε την ίδρυση υποκαταστηµάτων στα κράτη µέλη υποδοχής,

(β) αποκτώντας την ιδιότητα του εξ αποστάσεως µέλους ρυθµιζόµενης αγοράς ή εξ αποστάσεως

πρόσβαση στη ρυθµιζόµενη αγορά, χωρίς υποχρέωση εγκατάστασης στο κράτος µέλος

καταγωγής της ρυθµιζόµενης αγοράς, εάν οι διαδικασίες και τα συστήµατα διαπραγµάτευσης

της αγοράς αυτής δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία για τη διενέργεια συναλλαγών στην

αγορά.

2. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν το δικαίωµα της

παραγράφου 1 συµπληρωµατικές κανονιστικές ή διοικητικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα θέµατα

που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 34

Πρόσβαση στα συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού και

δικαίωµα επιλογής του συστήµατος εκκαθάρισης

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων από άλλα κράτη µέλη να έχουν

δικαίωµα πρόσβασης σε συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και

διακανονισµού στο έδαφός τους για την οριστικοποίηση ή την τακτοποίηση της οριστικοποίησης

συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.

Τα κράτη µέλη απαιτούν η πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων επενδύσεων στα συστήµατα αυτά

να υπόκειται στα ίδια διαφανή και αντικειµενικά κριτήρια χωρίς διακρίσεις όπως τα εφαρµοζόµενα

στα τοπικά µέλη τους. Τα κράτη µέλη δεν περιορίζουν τη χρήση των συστηµάτων αυτών κατά την

εκκαθάριση και τον διακανονισµό των συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που διενεργούνται

σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ΠΜ∆ στο έδαφός τους.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν οι ρυθµιζόµενες αγορές στο έδαφός τους να προσφέρουν σε όλα τα

µέλη και τους συµµετέχοντες το δικαίωµα να επιλέγουν το σύστηµα διακανονισµού των

συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα οι οποίες διενεργούνται στην εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά,

εφόσον:

(α) υπάρχουν όσοι σύνδεσµοι και συµφωνίες µεταξύ του επιλεγόµενου συστήµατος

διακανονισµού και κάθε άλλου συστήµατος ή υποδοµής είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση

αποτελεσµατικού και οικονοµικού διακανονισµού της συγκεκριµένης συναλλαγής, και
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(β) η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ρυθµιζόµενης αγοράς αναγνωρίζει

ότι οι τεχνικές προϋποθέσεις για τον διακανονισµό των συναλλαγών που διενεργούνται στη

ρυθµιζόµενη αγορά µέσω συστήµατος διακανονισµού άλλου από εκείνο που επιλέγει η

ρυθµιζόµενη αγορά επιτρέπουν την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών

αγορών.

Η εκτίµηση αυτή της αρµόδιας αρχής της ρυθµιζόµενης αγοράς δεν θίγει τις αρµοδιότητες των

εθνικών κεντρικών τραπεζών ως εποπτών των συστηµάτων διακανονισµού ή των άλλων εποπτικών

αρχών αυτών των συστηµάτων. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη την εποπτεία που ήδη ασκούν

αυτοί οι φορείς, ώστε να µην επαναλαµβάνονται αναιτίως οι έλεγχοι.

3. Τα δικαιώµατα που παρέχουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν

το δικαίωµα των διαχειριστών συστηµάτων κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης ή

διακανονισµού τίτλων να αρνηθούν για θεµιτούς εµπορικούς όρους την πρόσβαση στις

υπηρεσίες τους.

Άρθρο 35

∆ιατάξεις για τα συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου,

εκκαθάρισης και διακανονισµού ως προς τους ΠΜ∆

1. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές αγοράς που

διαχειρίζονται ΠΜ∆ να συνάπτουν µε κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ή φορέα εκκαθάρισης και

σύστηµα διακανονισµού άλλου κράτους µέλους κατάλληλες συµφωνίες για την εκκαθάριση ή/και

τον διακανονισµό ορισµένων ή όλων των συναλλαγών που διενεργούν οι συµµετέχοντες στην

αγορά στα πλαίσια των συστηµάτων τους.
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2. Η αρµόδια αρχή των επιχειρήσεων επενδύσεων και των διαχειριστών αγοράς που

διαχειρίζονται ΠΜ∆ δεν µπορεί να αντιταχθεί στη χρήση κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, φορέων

εκκαθάρισης ή/και συστηµάτων διακανονισµού άλλου κράτους µέλους, εκτός εάν αυτό είναι

αποδεδειγµένα αναγκαίο για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του συγκεκριµένου ΠΜ∆,

και λαµβανοµένων υπόψη των οριζόµενων στο άρθρο 34 παράγραφος 2 προϋποθέσεων για τα

συστήµατα διακανονισµού.

Για να µην υπάρχει περιττή επικάλυψη των ελέγχων, η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη την εποπτεία

που ήδη ασκούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ως επόπτες των συστηµάτων εκκαθάρισης και

διακανονισµού ή άλλες τυχόν εποπτικές αρχές αρµόδιες για τα εν λόγω συστήµατα.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 36

Άδεια λειτουργίας και εφαρµοστέο δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη χορηγούν άδεια λειτουργίας ρυθµιζόµενης αγοράς µόνο σε συστήµατα που

συνάδουν µε τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου.

Άδεια λειτουργίας ρυθµιζόµενης αγοράς χορηγείται µόνον εφόσον η αρµόδια αρχή έχει πεισθεί ότι

τόσο ο διαχειριστής όσο και τα συστήµατα της ρυθµιζόµενης αγοράς πληρούν τουλάχιστον τις

προϋποθέσεις του παρόντος Τίτλου.
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Προκειµένου περί ρυθµιζόµενης αγοράς που αποτελεί νοµικό πρόσωπο και που τη διαχειρίζεται ή

την εκµεταλλεύεται άλλος διαχειριστής αγοράς διάφορος της ίδιας της ρυθµιζόµενης αγοράς, τα

κράτη µέλη ορίζουν το πώς οι διάφορες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία

στον διαχειριστή αγοράς επιµερίζονται µεταξύ ρυθµιζόµενης αγοράς και φορέα λειτουργίας της.

Ο διαχειριστής ρυθµιζόµενης αγοράς παρέχει όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένου

προγράµµατος δραστηριοτήτων όπου εκτίθενται µεταξύ άλλων οι µορφές επιχειρηµατικής

δραστηριότητας που σχεδιάζονται και η οργανωτική δοµή , τις οποίες χρειάζεται η αρµόδια αρχή

για να βεβαιωθεί ότι η ρυθµιζόµενη αγορά περιλαµβάνει, κατά την αρχική χορήγηση της άδειας

λειτουργίας της, όλες τις ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για τη συµµόρφωσή της µε τις υποχρεώσεις

που υπέχει από τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον διαχειριστή της ρυθµιζόµενης αγοράς να ασκεί τα σχετικά

µε την οργάνωση και λειτουργία της καθήκοντά του υπό την εποπτεία και ευθύνη της αρµόδιας

αρχής. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν τακτικά τη συµµόρφωση των

ρυθµιζόµενων αγορών προς τις διατάξεις του παρόντος Τίτλου, καθώς και ότι οι αρµόδιες αρχές

ελέγχουν ότι οι ρυθµιζόµενες αγορές πληρούν ανά πάσα στιγµή τις οριζόµενες στον παρόντα Τίτλο

προϋποθέσεις για την αρχική χορήγηση άδειας λειτουργίας .

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο διαχειριστής αγοράς είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι η

ρυθµιζόµενη αγορά την οποία διαχειρίζεται πληροί όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος Τίτλου.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι ο διαχειριστής αγοράς δικαιούται να ασκεί τα δικαιώµατα

που αντιστοιχούν στη ρυθµιζόµενη αγορά που διαχειρίζεται βάσει της παρούσας οδηγίας.
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4. Με την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, το δηµόσιο δίκαιο που

διέπει τις συναλλαγές που διενεργούνται στα πλαίσια των συστηµάτων της ρυθµιζόµενης αγοράς

είναι το σύστηµα του κράτους µέλους καταγωγής της ρυθµιζόµενης αγοράς.

5. Η αρµόδια αρχή µπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας που χορήγησε σε ρυθµιζόµενη

αγορά εάν η δικαιούχος :

(α) δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 µηνών, παραιτηθεί ρητώς απ� αυτήν ή δεν

έχει λειτουργήσει κατά τους προηγούµενους έξι µήνες, εκτός εάν το ενδιαφερόµενο κράτος

µέλος προβλέπει ότι στις περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας παύει να ισχύει,

(β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό

τρόπο,

(γ) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους της χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,

(δ) έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειληµµένες παραβάσεις των διατάξεων που θεσπίζονται

βάσει της παρούσας οδηγίας,

(ε) εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις στις οποίες η εθνική νοµοθεσία προβλέπει

ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
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Άρθρο 37

Προϋποθέσεις για τη διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα πρόσωπα που πράγµατι διευθύνουν τις δραστηριότητες και

τη λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς να παρέχουν επαρκή εχέγγυα εντιµότητας και πείρας ώστε

να διασφαλίζεται η ορθή και συνετή διοίκηση και λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς. Τα κράτη

µέλη απαιτούν επίσης από τον διαχειριστή της ρυθµιζόµενης αγοράς να γνωστοποιεί στην αρµόδια

αρχή κάθε µεταβολή στην ταυτότητα και κάθε µετέπειτα αλλαγή των προσώπων που διευθύνουν

πραγµατικά τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς.

Η αρµόδια αρχή αρνείται να εγκρίνει τις προτεινόµενες µεταβολές εάν έχει αντικειµενικούς και

εξακριβώσιµους λόγους να πιστεύει ότι οι µεταβολές αυτές αποτελούν ουσιαστική απειλή για την

ορθή και συνετή διαχείριση και λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε

ρυθµιζόµενη αγορά, το ή τα πρόσωπα που πράγµατι διευθύνουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα

ρυθµιζόµενης αγοράς που έχει ήδη άδεια σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας να

τεκµαίρονται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
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Άρθρο 38

Προϋποθέσεις σχετικές µε τα πρόσωπα που ασκούν ουσιαστική επιρροή

στη διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς

1. Τα κράτη µέλη επιβάλλουν προϋποθέσεις καταλληλότητας στα πρόσωπα που είναι σε θέση

να ασκήσουν, άµεσα ή έµµεσα, ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον διαχειριστή της ρυθµιζόµενης αγοράς :

(α) να παρέχει στην αρµόδια αρχή και στο κοινό πληροφορίες σχετικά µε την ιδιοκτησία της

ρυθµιζόµενης αγοράς ή/και του διαχειριστή της και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των

συµφερόντων κάθε προσώπου που είναι σε θέση να ασκήσει ουσιαστική επιρροή στη

διαχείρισή της,

(β) να γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή και στο κοινό κάθε µεταβίβαση κυριότητας που επιφέρει

µεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη λειτουργία

της ρυθµιζόµενης αγοράς.

3. Η αρµόδια αρχή αρνείται να εγκρίνει τις προτεινόµενες µεταβολές στα πρόσωπα που ασκούν

έλεγχο στη ρυθµιζόµενη αγορά ή/και στον διαχειριστή της εάν έχει αντικειµενικούς και

εξακριβώσιµους λόγους να πιστεύει ότι οι µεταβολές αυτές αποτελούν απειλή για την ορθή και

συνετή διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς.
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Άρθρο 39

Οργανωτικές προϋποθέσεις

Τα κράτη µέλη απαιτούν η ρυθµιζόµενη αγορά :

(α) να έχει µηχανισµούς που να επιτρέπουν το σαφή εντοπισµό και τον έλεγχο των δυνητικά

δυσµενών συνεπειών, για τη λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς ή για τα µέλη της, κάθε

σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ της ρυθµιζόµενης αγοράς, των ιδιοκτητών ή του

διαχειριστή της και της υγιούς λειτουργίας της ρυθµιζόµενης αγοράς, ιδίως εάν αυτές οι

συγκρούσεις συµφερόντων µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εκπλήρωση λειτουργιών

που η αρµόδια αρχή έχει αναθέσει στη ρυθµιζόµενη αγορά,

(β) να έχει κατάλληλο εξοπλισµό που να της επιτρέπει να διαχειρίζεται τους κινδύνους στους

οποίους είναι εκτεθειµένη, να εφαρµόζει κατάλληλους µηχανισµούς και συστήµατα για τον

εντοπισµό όλων των σηµαντικών για τη λειτουργία της κινδύνων και να έχει λάβει

αποτελεσµατικά µέτρα για τον περιορισµό αυτών των κινδύνων,

(γ) να έχει µηχανισµούς που να επιτρέπουν την ορθή διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών του

συστήµατος, και ιδίως αποτελεσµατικούς µηχανισµούς έκτακτης ανάγκης για την

αντιµετώπιση των κινδύνων δυσλειτουργίας των συστηµάτων,

(δ) να εφαρµόζει διαφανείς και µη παρέχοντες διακριτική ευχέρεια κανόνες και διαδικασίες που

να εξασφαλίζουν τη δίκαιη και εύρυθµη διεξαγωγή των συναλλαγών, και να έχει διατυπώσει

αντικειµενικά κριτήρια για την αποτελεσµατική εκτέλεση των εντολών,
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(ε) να έχει αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που να επιτρέπουν την αποτελεσµατική και έγκαιρη

οριστικοποίηση των συναλλαγών που εκτελούνται στα πλαίσια των συστηµάτων της,

(στ) να διαθέτει, τόσο κατά το χρόνο της χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας της όσο και σε

µόνιµη βάση, επαρκείς χρηµατοπιστωτικούς πόρους για να διασφαλίζεται η εύρυθµη

λειτουργία της, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης και της κλίµακας των συναλλαγών που

διενεργούνται στη ρυθµιζόµενη αγορά, καθώς και του φάσµατος και της σοβαρότητας των

κινδύνων στους οποίους αυτή είναι εκτεθειµένη.

Άρθρο 40

Εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων στη διαπραγµάτευση

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ρυθµιζόµενες αγορές να εφαρµόζουν σαφείς και διαφανείς

κανόνες για την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων προς διαπραγµάτευση.

Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο που εισάγεται προς

διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά επιδέχεται δίκαιης, οµαλής και αποτελεσµατικής

διαπραγµάτευσης και, προκειµένου, περί κινητών αξιών, ότι είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο.

2. Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων, οι κανόνες διασφαλίζουν ιδίως ότι οι όροι του

συµβολαίου του παράγωγου προϊόντος επιτρέπουν την οµαλή διαµόρφωση των τιµών του, καθώς

και την ύπαρξη αποτελεσµατικών όρων διακανονισµού.
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3. Εκτός από τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη µέλη απαιτούν η ρυθµιζόµενη

αγορά να εισάγει και να διατηρεί αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που επιτρέπουν να εξακριβωθεί

εάν οι εκδότες των εισαγόµενων προς διαπραγµάτευση στη ρυθµιζόµενη αγορά κινητών αξιών

συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά την

αρχική, συνεχή και κατά περίπτωση δηµοσιοποίηση των πληροφοριών.

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η ρυθµιζόµενη αγορά εισάγει µηχανισµούς που διευκολύνουν την

πρόσβαση των µελών της ή των συµµετεχόντων σε αυτήν στις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται

βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας.

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η ρυθµιζόµενη αγορά έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα για τον

τακτικό έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους όρους εισαγωγής των χρηµατοπιστωτικών µέσων που

δέχεται προς διαπραγµάτευση.

5. Κινητή αξία που έχει εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά µπορεί στη

συνέχεια να εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε άλλες ρυθµιζόµενες αγορές, ακόµη και χωρίς τη

συγκατάθεση του εκδότη, τηρουµένων των οικείων διατάξεων της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της�, για το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να

δηµοσιεύεται όταν κινητές αξίες προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγµάτευση και

για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ1. Ο εκδότης ενηµερώνεται από τη ρυθµιζόµενη

αγορά για το γεγονός ότι οι τίτλοι του εισάγονται προς διαπραγµάτευση στην εν λόγω ρυθµιζόµενη

αγορά. Ο εκδότης δεν υπόκειται σε καµία από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 3 υποχρεώσεις

παροχής πληροφοριών απευθείας σε ρυθµιζόµενη αγορά που έχει εισαγάγει προς διαπραγµάτευση

τους τίτλους του χωρίς τη συγκατάθεσή του.

6. Για να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5, η Επιτροπή θεσπίζει,

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα εφαρµογής τα οποία :

                                                
1 ΕΕ L
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(α) καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών µέσων τα οποία πρέπει να

ληφθούν υπόψη από τη ρυθµιζόµενη αγορά όταν αυτή εκτιµά εάν ένα µέσο εκδίδεται µε

τρόπο σύµφωνο µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο

για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στις διάφορες επιµέρους αγορές της,

(β) αποσαφηνίζουν τους µηχανισµούς που πρέπει να εισαγάγει η ρυθµιζόµενη αγορά για να

θεωρηθεί ότι έχει τηρήσει την υποχρέωσή της να εξακριβώσει εάν ο εκδότης κινητής αξίας

συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά την αρχική, συνεχή

και κατά περίπτωση δηµοσιοποίηση των πληροφοριών,

(γ) αποσαφηνίζουν τους µηχανισµούς που πρέπει να εισαγάγει η ρυθµιζόµενη αγορά κατ�

εφαρµογή της παραγράφου 3 για να διευκολύνει την πρόσβαση των µελών ή των

συµµετεχόντων στις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το

κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 41

Αναστολή και απόσυρση χρηµατοπιστωτικών µέσων από τη διαπραγµάτευση

1. Με την επιφύλαξη του κατά το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχεία (ι) και (ια) δικαιώµατος της

αρµόδιας αρχής να απαιτεί την αναστολή ή την απόσυρση από τη διαπραγµάτευση ενός

χρηµατοπιστωτικού µέσου, ο διαχειριστής ρυθµιζόµενης αγοράς µπορεί να αναστείλει ή να

αποσύρει από τη διαπραγµάτευση χρηµατοπιστωτικό µέσο το οποίο δεν συνάδει πλέον µε τους

κανόνες της ρυθµιζόµενης αγοράς, εκτός εάν το µέτρο αυτό ενδέχεται να βλάψει σηµαντικά τα

συµφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.
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Ανεξαρτήτως της δυνατότητας άµεσης ενηµέρωσης των διαχειριστών των ρυθµιζόµενων αγορών

από διαχειριστές άλλων ρυθµιζόµενων αγορών, τα κράτη µέλη απαιτούν από τον διαχειριστή

ρυθµιζόµενης αγοράς, ο οποίος αναστέλλει ή αποσύρει από τη διαπραγµάτευση χρηµατοπιστωτικό

µέσο, να δηµοσιοποιεί την απόφασή του αυτή και να κοινοποιεί τις σχετικές πληροφορίες στην

αρµόδια αρχή. Η εν λόγω αρχή ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών.

2. Η αρµόδια αρχή που ζητά την αναστολή ή την απόσυρση χρηµατοπιστωτικού µέσου από τη

διαπραγµάτευση σε µία ή σε περισσότερες ρυθµιζόµενες αγορές, δηµοσιοποιεί αµέσως την

απόφασή της και ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών. Τα άλλα κράτη

µέλη απαιτούν την αναστολή ή την απόσυρση του εν λόγω χρηµατοπιστωτικού µέσου από τη

διαπραγµάτευση στις ρυθµιζόµενες αγορές και τους ΠΜ∆ που υπάγονται στην εποπτεία τους, εκτός

αν η ενέργεια αυτή θα έβλαπτε σηµαντικά τα συµφέροντα των επενδυτών ή την εύρυθµη

λειτουργία της αγοράς.

Άρθρο 42

Πρόσβαση στη ρυθµιζόµενη αγορά

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τη ρυθµιζόµενη αγορά να θεσπίσει και να διατηρεί διαφανείς

και άνευ διακρίσεων κανόνες, βασιζόµενους σε αντικειµενικά κριτήρια, όσον αφορά την πρόσβαση

στη ρυθµιζόµενη αγορά ή την ιδιότητα του µέλους της.

2. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν όλες τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα µέλη της ρυθµιζόµενης

αγοράς ή οι συµµετέχοντες σε αυτήν οι οποίες απορρέουν από :

(α) τις συστατικές και διοικητικές πράξεις της ρυθµιζόµενης αγοράς,
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(β) τους κανόνες που διέπουν τη διενέργεια των συναλλαγών στη ρυθµιζόµενη αγορά,

(γ) τα επαγγελµατικά πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συµµορφώνεται το προσωπικό των

επιχειρήσεων επενδύσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στη

ρυθµιζόµενη αγορά,

(δ) τους όρους που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για τα πλην των επιχειρήσεων

επενδύσεων ή πιστωτικών ιδρυµάτων µέλη ή συµµετέχοντες,

(ε) τους κανόνες και διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών που

διενεργούνται στη ρυθµιζόµενη αγορά.

3. Οι ρυθµιζόµενες αγορές µπορούν να δέχονται ως µέλη ή συµµετέχοντες επιχειρήσεις

επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια κατ� εφαρµογή της οδηγίας 2000/12/ΕΚ και άλλα

πρόσωπα τα οποία διαθέτουν :

(α) εχέγγυα ήθους και ικανότητας,

(β) επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας και επάρκειας,

(γ) όπου συντρέχει η περίπτωση, επαρκείς οργανωτικές ρυθµίσεις,

(δ) επαρκή µέσα για το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, λαµβανοµένων υπόψη των

διάφορων χρηµατοοικονοµικών ρυθµίσεων που έχει ενδεχοµένως επιβάλει η ρυθµιζόµενη

αγορά για να εγγυάται τον προσήκοντα διακανονισµό των συναλλαγών.
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