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4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, προκειµένου περί συναλλαγών που διενεργούνται σε

ρυθµιζόµενη αγορά, τα µέλη και οι συµµετέχοντες δεν έχουν υποχρέωση να εφαρµόζουν έναντι

αλλήλων τις υποχρεώσεις των άρθρων 19, 21 και 22. Τα µέλη όµως της ρυθµιζόµενης αγοράς, ή οι

συµµετέχοντες σε αυτήν, τηρούν τις προβλεπόµενες στα εν λόγω άρθρα υποχρεώσεις έναντι των

πελατών τους όταν, ενεργώντας για λογαριασµό πελατών, εκτελούν τις εντολές τους σε

ρυθµιζόµενη αγορά.

5. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στη ρυθµιζόµενη

αγορά ή την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους της προβλέπουν την άµεση ή εξ αποστάσεως

συµµετοχή των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων.

6. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν, άνευ άλλης νοµοθετικής ή διοικητικής προϋπόθεσης, στις

ρυθµιζόµενες αγορές άλλων κρατών µελών να δηµιουργήσουν κατάλληλα συστήµατα στο έδαφός

τους για να διευκολύνουν την πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών από τα µέλη ή τους

συµµετέχοντες που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους.

Η ρυθµιζόµενη αγορά γνωστοποιεί στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής της το

κράτος µέλος στο οποίο προτίθεται να δηµιουργήσει τα συστήµατα. H αρµόδια αρχή του κράτους

µέλους καταγωγής κοινοποιεί εντός µηνός την πληροφορία αυτή στο κράτος µέλος όπου η

ρυθµιζόµενη αγορά σκοπεύει να δηµιουργήσει τα συστήµατα.

H αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής της ρυθµιζόµενης αγοράς γνωστοποιεί εντός

εύλογου χρονικού διαστήµατος, κατόπιν αιτήσεως της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους

υποδοχής, την ταυτότητα των µελών ή συµµετεχόντων στη ρυθµιζόµενη αγορά των

εγκατεστηµένων στο εν λόγω κράτος µέλος.
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7. Τα κράτη µέλη απαιτούν από το φορέα λειτουργίας της ρυθµιζόµενης αγοράς να ανακοινώνει

τακτικά στην αρµόδια γι� αυτήν αρχή τον κατάλογο των µελών και των συµµετεχόντων της.

Άρθρο 43

Έλεγχος της συµµόρφωσης προς τους κανόνες της ρυθµιζόµενης αγοράς

και προς άλλες νόµιµες υποχρεώσεις

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν οι ρυθµιζόµενες αγορές να δηµιουργούν και να διατηρούν

αποτελεσµατικούς µηχανισµούς και διαδικασίες για την τακτική παρακολούθηση της

συµµόρφωσης των µελών τους και των συµµετεχόντων µε τους κανόνες τους. Οι ρυθµιζόµενες

αγορές παρακολουθούν τις συναλλαγές που διενεργούν τα µέλη τους ή οι συµµετέχοντες σε αυτές

µε τα συστήµατά τους, προκειµένου να εντοπίσουν τις παραβάσεις των κανόνων αυτών, τους

αντικανονικούς όρους συναλλαγών που µπορούν να διαταράξουν την εύρυθµη λειτουργία της

αγοράς ή τις µορφές συµπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση αγοράς.

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τους διαχειριστές των ρυθµιζόµενων αγορών να αναφέρουν

στην αρµόδια για τη ρυθµιζόµενη αγορά αρχή κάθε σηµαντική παράβαση των κανόνων τους και

κάθε περίπτωση ανώµαλων συνθηκών συναλλαγών που µπορούν να διαταράξουν την εύρυθµη

λειτουργία της αγοράς ή συµπεριφοράς που ενδέχεται να συνιστά κατάχρηση αγοράς. Τα κράτη

µέλη απαιτούν επίσης από τον διαχειριστή της ρυθµιζόµενης αγοράς να γνωστοποιεί αµελλητί στην

αρχή που είναι αρµόδια για τη διερεύνηση και δίωξη της κατάχρησης αγοράς στη ρυθµιζόµενη

αγορά όλες τις σχετικές πληροφορίες και να της παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια για τη διερεύνηση

και τη δίωξη των καταχρήσεων αγοράς που διαπράττονται στα ή µέσω των συστηµάτων της

ρυθµιζόµενης αγοράς.
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Άρθρο 44

Προ-διαπραγµατευτικές προϋποθέσεις διαφάνειας για τις ρυθµιζόµενες αγορές

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ρυθµιζόµενες αγορές τουλάχιστον να δηµοσιοποιούν

τρέχουσες τιµές προσφοράς και ζήτησης, καθώς και το βάθος του συναλλακτικού ενδιαφέροντος σ�

αυτές τις 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.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές µπορούν, υπό λογικούς εµπορικούς όρους και κατά τρόπο µη

δηµιουργούντα διακρίσεις, να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων που υποχρεούνται να

δηµοσιεύουν όρους αγοράς και πώλησης µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 27 την πρόσβαση στους

τρόπους που χρησιµοποιούν για την κατά το πρώτο εδάφιο δηµοσιοποίηση των πληροφοριών.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι αρµόδιες αρχές µπορούν να απαλλάσσουν τις ρυθµιζόµενες

αγορές από την υποχρέωση δηµόσιας ανακοίνωσης των πληροφοριών που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 ανάλογα µε το µοντέλο αγοράς ή το είδος και τον όγκο των εντολών. Ειδικότερα, οι

αρµόδιες αρχές µπορούν να απαλλάσσουν τις ρυθµιζόµενες αγορές από την υποχρέωση αυτή για

τις συναλλαγές µεγάλου όγκου σε σύγκριση µε τον κανονικό για την αγορά όγκο των συναλλαγών

στην εν λόγω µετοχή ή κατηγορία µετοχής.

3. Προκειµένου να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή

θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2, µέτρα εφαρµογής όσον αφορά :
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(α) το εύρος των τιµών αγοράς και πώλησης ή των δηλώσεων βούλησης συγκεκριµένων ειδικών

διαπραγµατευτών, καθώς και το µέγεθος των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος στις τιµές αυτές,

που πρέπει να ανακοινώνονται δηµόσια,

(β) το µέγεθος ή το είδος των εντολών που µπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση

δηµοσιότητας πριν από την διαπραγµάτευση δυνάµει της παραγράφου 2,

(γ) το µοντέλο αγοράς για το οποίο χωρεί απαλλαγή από την υποχρέωση δηµοσιότητας πριν από

την διαπραγµάτευση δυνάµει της παραγράφου 2, και ειδικότερα την εφαρµογή της

υποχρέωσης στις µεθόδους διαπραγµάτευσης που χρησιµοποιούνται από ρυθµιζόµενες

αγορές που καταρτίζουν συναλλαγές µε δικούς τους κανόνες ή συστήµατα κατ� αναφορά

προς τιµές που καθορίζονται εκτός της ρυθµιζόµενης αγοράς ή µε περιοδική δηµοπρασία.

Άρθρο 45

Μετα-διαπραγµατευτικές προϋποθέσεις διαφάνειας για τις ρυθµιζόµενες αγορές

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν τουλάχιστον από τις ρυθµιζόµενες αγορές να ανακοινώνουν

δηµόσια την τιµή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών που διενεργούνται στις µετοχές που

είναι δεκτές προς διαπραγµάτευση. Τα κράτη µέλη απαιτούν τη δηµοσιοποίηση των λεπτοµερειών

όλων αυτών των συναλλαγών υπό εύλογους εµπορικούς όρους και όσο το δυνατόν ταχύτερα µετά

τη στιγµή διενέργειας κάθε συναλλαγής.

Οι ρυθµιζόµενες αγορές µπορούν, υπό λογικούς εµπορικούς όρους και κατά τρόπο µη

δηµιουργούντα διακρίσεις, να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων που υποχρεούνται να

δηµοσιεύουν λεπτοµέρειες των επί µετοχών συναλλαγών τους σύµφωνα µε το άρθρο 28 την

πρόσβαση στους τρόπους που χρησιµοποιούν για την κατά το πρώτο εδάφιο δηµοσιοποίηση των

πληροφοριών.
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2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει στις ρυθµιζόµενες

αγορές να αναβάλλουν τη δηµοσιοποίηση των λεπτοµερειών των συναλλαγών ανάλογα µε τον

όγκο τους. Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέπουν µετάθεση του χρόνου

δηµοσιοποίησης των συναλλαγών µεγάλου όγκου σε σύγκριση µε το συνήθη όγκο των συναλλαγών

στη σχετική µετοχή ή κατηγορία µετοχών. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις ρυθµιζόµενες αγορές

να λαµβάνουν εκ των προτέρων την έγκριση της αρµόδιας αρχής για τους τρόπους µε τους οποίους

σκοπεύουν να προβαίνουν στη χρονική µετάθεση της δηµοσιοποίησης της συναλλαγής και

απαιτούν 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,

(β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ρυθµιζόµενη αγορά µπορεί να αναβάλλει τη δηµοσιοποίηση

των συναλλαγών, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αποφασίζονται οι συναλλαγές

για τις οποίες, λόγω όγκου ή κατηγορίας µετοχών, επιτρέπεται η µετάθεση του χρόνου

δηµοσιοποίησης.

Άρθρο 46

∆ιατάξεις για τα συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου,

εκκαθάρισης και διακανονισµού

1. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τις ρυθµιζόµενες αγορές 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 ρυθµιζόµενης αγοράς 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

της ρυθµιζόµενης αγοράς, 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 που είναι αρµόδιες για τα εν λόγω συστήµατα.

Άρθρο 47

Κατάλογος των ρυθµιζόµενων αγορών

Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει τον κατάλογο των ρυθµιζόµενων αγορών των οποίων είναι κράτος

µέλος καταγωγής και τον ανακοινώνει στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή. Παρόµοια

ανακοίνωση γίνεται και για κάθε τροποποίηση του καταλόγου αυτού. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τον

κατάλογο όλων των ρυθµιζόµενων αγορών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

τον ενηµερώνει τουλάχιστον µια φορά κατ� έτος. Η Επιτροπή δηµοσιεύει επίσης τον κατάλογο στις

ιστοσελίδες της και τον ενηµερώνει κάθε φορά που τα κράτη µέλη κοινοποιούν αλλαγές στους

δικούς τους καταλόγους.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 48

∆ιορισµός των αρµόδιων αρχών

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει τις αρµόδιες αρχές που θα ασκούν τις αρµοδιότητες που

προβλέπονται από τις διάφορες διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν

στην Επιτροπή και στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών την ταυτότητα των αρµοδίων

αρχών που είναι υπεύθυνες για την άσκηση καθεµιάς από τις αρµοδιότητες αυτές, καθώς και κάθε

κατανοµή των αρµοδιοτήτων αυτών.

2. Οι αρµόδιες αρχές της παραγράφου 1 είναι δηµόσιες αρχές, µε την επιφύλαξη της

µεταβίβασης των καθηκόντων τους σε άλλες οντότητες στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό

προβλέπεται ρητά στα άρθρα 5 παράγραφος 5, 16 παράγραφος 3, 17 παράγραφος 2, και

23 παράγραφος 4.
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Κάθε ανάθεση καθηκόντων σε οντότητες πλην των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν

πρέπει να συνεπάγεται ούτε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, ούτε τη χρήση διακριτικής ευχέρειας

εκτίµησης. Τα κράτη µέλη απαιτούν, πριν από τη µεταβίβαση, οι αρµόδιες αρχές να λαµβάνουν όλα

τα εύλογα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι η οντότητα στην οποία θα ανατεθούν τα καθήκοντα

έχει τις αναγκαίες ικανότητες και µέσα για την αποτελεσµατική εκπλήρωση όλων των καθηκόντων

της και ότι η ανάθεση χωρεί µόνον εφόσον έχει θεσπιστεί ένα σαφώς ορισµένο και τεκµηριωµένο

πλαίσιο για την άσκηση των µεταβιβαζόµενων καθηκόντων, το οποίο ορίζει τα καθήκοντα που

πρέπει να αναληφθούν και τους όρους υπό τους οποίους πρόκειται να εκπληρωθούν. Στους όρους

αυτούς περιλαµβάνεται ρήτρα µε την οποία η οντότητα αυτή υποχρεούται να ενεργεί και να

οργανώνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων και οι πληροφορίες

που λαµβάνονται κατά την εκπλήρωση των µεταβιβαζόµενων καθηκόντων να µην

χρησιµοποιούνται κατά τρόπο αθέµιτο ή παρεµποδίζοντα τον ανταγωνισµό. Εν πάση περιπτώσει,

την τελική ευθύνη για την επίβλεψη της συµµόρφωσης προς την παρούσα οδηγία και τα µέτρα της

εφαρµογής, φέρει η αρµόδια αρχή ή οι αρχές που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή και τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών

σχετικά µε τυχόν ρυθµίσεις τις οποίες έχουν υιοθετήσει όσον αφορά τη µεταβίβαση καθηκόντων,

καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω µεταβίβαση.

3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο των αρµόδιων αρχών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2

και τον ενηµερώνει συνεχώς στην ιστοσελίδα της.
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Άρθρο 49

Συνεργασία µεταξύ αρχών στο ίδιο κράτος µέλος

Εάν κράτος µέλος αναθέτει σε περισσότερες της µιας αρµόδιες αρχές την εφαρµογή µιας διάταξης

της παρούσας οδηγίας, οι αντίστοιχοι ρόλοι των αρχών αυτών προσδιορίζονται σαφώς και αυτές

συνεργάζονται στενά.

Κάθε κράτος µέλος απαιτεί να υπάρχει επίσης στενή συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών για

τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και των αρµόδιων αρχών που ευθύνονται σε αυτό το κράτος

µέλος για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών

οργανισµών, των συνταξιοδοτικών ταµείων, των ΟΣΕΚΑ, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

διαµεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές να ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία ιδιαίτερης

σηµασίας ή σχετική µε την άσκηση των λειτουργιών και των καθηκόντων τους.

Άρθρο 50

Εξουσίες των αρµόδιων αρχών

1. Στις αρµόδιες αρχές παρέχονται όλες οι εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι

αναγκαίες για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Εντός των ορίων που θέτουν τα εθνικά τους

νοµικά πλαίσια, οι αρµόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες αυτές :

(α) άµεσα, ή

(β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές, ή
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(γ) υπό την ευθύνη τους αλλά µε ανάθεση σε οντότητες στις οποίες έχουν µεταβιβαστεί

αρµοδιότητες βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 2, ή

(δ) κατόπιν αιτήσεως προς τις αρµόδιες δικαστικές αρχές.

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ασκούνται σύµφωνα µε την εθνική

νοµοθεσία, και περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα δικαιώµατα :

(α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο υπό οποιαδήποτε µορφή και να λαµβάνουν

αντίγραφό του,

(β) να ζητούν πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο και, εφόσον είναι απαραίτητο, να καλούν

και να ανακρίνουν οποιοδήποτε πρόσωπο για τη συγκέντρωση πληροφοριών,

(γ) να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους,

(δ) να απαιτούν κάθε υπάρχουσα καταγραφή τηλεφωνικής συνδιάλεξης ή ανταλλαγής

δεδοµένων,

(ε) να απαιτούν τη διακοπή κάθε πρακτικής που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις που θεσπίζονται

κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας,

(στ) να ζητούν τη δέσµευση και/ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων,

(ζ) να ζητούν την προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας,

(η) να απαιτούν πληροφορίες από τους ελεγκτές λογαριασµών των επιχειρήσεων επενδύσεων και

των ρυθµιζόµενων αγορών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας,
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(θ) να λαµβάνουν κάθε µέτρο που µπορεί να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι

ρυθµιζόµενες αγορές συνεχίζουν να συµµορφώνονται µε τις εκ του νόµου απαιτήσεις,

(ι) να ζητούν την αναστολή της διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικού µέσου,

(ια) να ζητούν την απόσυρση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου από τη διαπραγµάτευση σε

ρυθµιζόµενη αγορά ή σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο συναλλαγών,

(ιβ) να ζητούν την άσκηση ποινικής δίωξης,

(ιγ) να επιτρέπουν εξακριβώσεις ή έρευνες από ορκωτούς λογιστές ή εµπειρογνώµονες.

Άρθρο 51

∆ιοικητικές κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διαδικασιών για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή του

δικαιώµατος των κρατών µελών να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν,

σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία, ότι µπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα διοικητικά µέτρα

ή να επιβληθούν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις κατά των υπευθύνων σε περίπτωση µη

συµµόρφωσης µε τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη

µέλη εξασφαλίζουν ότι τα µέτρα αυτά είναι αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

2. Τα κράτη µέλη αποφασίζουν τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση µη

συνεργασίας σε µια έρευνα που καλύπτεται από το άρθρο 50.
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3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρµόδια αρχή µπορεί να ανακοινώνει δηµόσια οποιαδήποτε
µέτρα ή κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων που θεσπίζονται για την
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν η ανακοίνωση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά
τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα ενδιαφερόµενα µέρη.

Άρθρο 52

∆ικαίωµα άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις νοµοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας να
είναι δεόντως αιτιολογηµένη και να υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου. Το δικαίωµα
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου ισχύει επίσης εάν δεν ληφθεί απόφαση, σχετικά µε αίτηση
χορήγησης άδειας λειτουργίας που περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες, εντός έξι
µηνών από την υποβολή της.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους φορείς, όπως

ορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, µπορούν, προς το συµφέρον των καταναλωτών και σύµφωνα

µε την εθνική νοµοθεσία, να προσφύγουν στα δικαστήρια ή στους αρµόδιους διοικητικούς φορείς

για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων για την υλοποίηση της παρούσας

οδηγίας :

(α) δηµόσιοι φορείς ή εκπρόσωποί τους,

(β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννοµο συµφέρον στην προστασία των καταναλωτών,

(γ) επαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον να ενεργούν για την προστασία των

µελών τους.
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Άρθρο 53

Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών των επενδυτών

1. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τη θέσπιση αποτελεσµατικών διαδικασιών υποβολής

καταγγελιών και προσφυγής για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών που

αφορούν την παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών από επιχειρήσεις επενδύσεων, µε

τη χρησιµοποίηση υφιστάµενων φορέων όταν συντρέχει η περίπτωση.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι καµία νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη δεν απαγορεύει

στους φορείς αυτούς να συνεργάζονται αποτελεσµατικά για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

Άρθρο 54

Επαγγελµατικό απόρρητο

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές, κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει

δραστηριότητα για λογαριασµό των αρµόδιων αρχών ή των φορέων στους οποίους έχουν

µεταβιβαστεί καθήκοντα βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 2, καθώς και οι εντεταλµένοι από τις

αρµόδιες αρχές ελεγκτές ή εµπειρογνώµονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελµατικού

απορρήτου. Καµία πληροφορία που περιέρχεται στα πρόσωπα αυτά κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, παρά µόνο

υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισµό της ταυτότητας

µεµονωµένων επιχειρήσεων, διαχειριστών αγοράς, ρυθµιζόµενων αγορών ή άλλου προσώπου, µε

την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εµπίπτουν στο ποινικό δίκαιο ή σε άλλες διατάξεις της

παρούσας οδηγίας.
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2. Όταν πρόκειται για επιχείρηση επενδύσεων, διαχειριστή αγοράς ή ρυθµιζόµενη αγορά που

έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται υπό αναγκαστική εκκαθάριση, οι εµπιστευτικές

πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τρίτους µπορούν να κοινολογούνται στο πλαίσιο διαδικασιών

αστικού ή εµπορικού δικαίου, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

3. Με την επιφύλαξη των υποθέσεων που εµπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, οι αρµόδιες αρχές, οι

φορείς και τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εκτός των αρµοδίων αρχών που λαµβάνουν εµπιστευτικές

πληροφορίες δυνάµει της παρούσας οδηγίας, µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν µόνο κατά την

εκτέλεση των καθηκόντων και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, προκειµένου περί των

αρµόδιων αρχών, εντός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ή, προκειµένου περί των

λοιπών αρχών, φορέων και φυσικών ή νοµικών προσώπων, για το σκοπό για τον οποίο τους

δόθηκαν οι υπόψη πληροφορίες και/ή στα πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που

σχετίζονται άµεσα µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών. Ωστόσο, εφόσον η αρµόδια αρχή ή

άλλη αρχή, φορέας ή πρόσωπο που διαβιβάζει τις πληροφορίες συγκατατίθεται, η αρχή που

λαµβάνει τις πληροφορίες µπορεί να τις χρησιµοποιήσει για άλλους σκοπούς.

4. Τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες που λαµβάνονται, ανταλλάσσονται ή διαβιβάζονται βάσει

της παρούσας οδηγίας υπόκεινται στους όρους περί επαγγελµατικού απορρήτου που προβλέπει το

παρόν άρθρο. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να ανταλλάσσουν ή να

διαβιβάζουν εµπιστευτικές πληροφορίες σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και µε άλλες οδηγίες

που εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύµατα, συνταξιοδοτικά ταµεία,

ΟΣΕΚΑ, ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και ασφαλιστικές εταιρείες,

ρυθµιζόµενες αγορές ή διαχειριστές αγοράς, ή διαφορετικά µε τη συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής

ή άλλης αρχής ή φορέα ή φυσικού ή νοµικού προσώπου που κοινοποίησε τις πληροφορίες.
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5. Το παρόν άρθρο δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν,

σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, εµπιστευτικές πληροφορίες που δεν έχουν ληφθεί από αρµοδία

αρχή άλλου κράτους µέλους.

Άρθρο 55

Σχέσεις µε ελεγκτές

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν τουλάχιστον ότι κάθε πρόσωπο που έχει λάβει άδεια κατά την

έννοια της όγδοης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 1984, για τη χορήγηση

άδειας στους υπεύθυνους για τον νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων 1, το οποίο εκτελεί σε

επιχείρηση επενδύσεων τα καθήκοντα του άρθρου 51 της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του

Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών
2, στο άρθρο 37 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή στο άρθρο 31 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή οποιαδήποτε

άλλη εκ του νόµου προβλεπόµενη αποστολή, υποχρεούται να αναφέρει αµέσως στις αρµόδιες

αρχές κάθε γεγονός ή απόφαση σχετικά µε την εν λόγω επιχείρηση της οποίας έλαβε γνώση κατά

την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία ενδέχεται να:

(α) συνιστά σοβαρή παράβαση των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων που

ορίζουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας ή διέπουν την άσκηση των

δραστηριοτήτων επιχείρησης επενδύσεων,

(β) θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης επενδύσεων,

(γ) οδηγήσει σε άρνηση πιστοποίησης των λογαριασµών ή στη διατύπωση επιφυλάξεων.

                                                
1 ΕΕ L 126, 12.5.1984, σ. 20.
2 ΕΕ L 222, 14.8.1978, σ. 11. 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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Το πρόσωπο αυτό υποχρεούται επίσης να αναφέρει κάθε γεγονός ή απόφαση της οποίας έλαβε

γνώση κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του πρώτου εδαφίου σε επιχείρηση που έχει στενούς

δεσµούς µε επιχείρηση επενδύσεων στην οποία επιτελεί επίσης ελεγκτική αποστολή.

2. Η καλόπιστη αναφορά στις αρµόδιες αρχές, από τα πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια κατά την
έννοια της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ, γεγονότων ή αποφάσεων που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο,
δεν αποτελεί παράβαση συµβατικού ή νοµικού περιορισµού της γνωστοποίησης πληροφοριών και
δεν συνεπάγεται καµία ευθύνη των προσώπων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 56

Υποχρέωση συνεργασίας

1. Οι αρµόδιες αρχές διαφορετικών κρατών µελών συνεργάζονται µεταξύ τους εφόσον αυτό
είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία,
χρησιµοποιώντας τις εξουσίες τους, είτε αυτές προβλέπονται από την παρούσα οδηγία είτε από την
εθνική νοµοθεσία.

Οι αρµόδιες αρχές επικουρούν τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών, ιδίως µε την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε δραστηριότητες έρευνας ή εποπτείας.
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Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της συνεργασίας, και ιδίως της ανταλλαγής πληροφοριών
τα κράτη µέλη καθορίζουν µία µόνο αρµόδια αρχή ως σηµείο επικοινωνίας για τους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τα
ονόµατα των αρχών που έχουν οριστεί να λαµβάνουν αιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών ή
συνεργασίας βάσει της παρούσας παραγράφου.

2. Στην περίπτωση όπου, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση των αγορών κινητών αξιών στο
κράτος µέλος υποδοχής, η λειτουργία ρυθµιζόµενης αγοράς η οποία έχει δηµιουργήσει
µηχανισµούς σε κράτος µέλος υποδοχής έχει αποκτήσει ουσιώδη σηµασία για τη λειτουργία της
αγοράς κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών στο εν λόγω κράτος µέλος υποδοχής, οι
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών καταγωγής και υποδοχής της ρυθµιζόµενης αγοράς συνάπτουν
ανάλογες ρυθµίσεις συνεργασίας.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά µέτρα για να
διευκολύνουν τη συνδροµή που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ασκούν τις εξουσίες τους για τους σκοπούς της συνεργασίας, ακόµα
και σε περιπτώσεις στις οποίες η ερευνούµενη συµπεριφορά δεν αποτελεί παράβαση των κανόνων
που ισχύουν σε αυτό το κράτος µέλος.

4. Εάν µια αρµόδια αρχή έχει βάσιµους λόγους να υποπτεύεται ότι πράξεις αντίθετες προς την
παρούσα οδηγία διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους µέλους από
οντότητες που δεν υπόκεινται στην εποπτεία της, το γνωστοποιεί µε το λεπτοµερέστερο δυνατό
τρόπο στην αρµόδια αρχή του άλλου κράτους µέλους. Η αρµόδια αρχή του άλλου κράτους µέλους
λαµβάνει κατάλληλα µέτρα. Ενηµερώνει την αρµόδια αρχή που την πληροφόρησε για τα
αποτελέσµατα της παρέµβασής της και, στο µέτρο του δυνατού, για τις κυριότερες ενδιάµεσες
εξελίξεις. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει τις αρµοδιότητες της αρµόδιας αρχής που διαβίβασε
την πληροφορία.
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5. Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής της παραγράφου 2, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2 µέτρα εφαρµογής για τον καθορισµό των
κριτηρίων βάσει των οποίων η λειτουργία ρυθµιζόµενης αγοράς σε κράτος µέλος υποδοχής µπορεί
να θεωρηθεί ουσιώδους σηµασίας για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών και την προστασία
των επενδυτών στο εν λόγω κράτος µέλος υποδοχής.

Άρθρο 57

Συνεργασία σε δραστηριότητες εποπτείας, επιτόπιας εξακρίβωσης ή σε έρευνες

Η αρµόδια αρχή κράτους µέλους µπορεί να ζητήσει τη συνεργασία της αρµόδιας αρχής άλλου

κράτους µέλους σε δραστηριότητα εποπτείας ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα. Στην περίπτωση

επιχειρήσεων επενδύσεων που αποτελούν εξ αποστάσεως µέλη ρυθµιζόµενης αγοράς, η αρµόδια

αρχή δύναται να επιλέξει να απευθυνθεί απ� ευθείας σε αυτά, οπότε ενηµερώνει σχετικά την

αρµοδία αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του εξ αποστάσεως µέλους.

Όταν υποβάλλεται σε αρµόδια αρχή αίτηµα σχετικό µε επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα, η εν λόγω

αρχή, , ενεργώντας στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, :

(α) προβαίνει η ίδια στη ζητούµενη εξακρίβωση ή έρευνα, ή

(β) επιτρέπει στην αιτούσα αρχή να πραγµατοποιήσει η ίδια την εξακρίβωση ή έρευνα, ή

(γ) επιτρέπει σε ορκωτό λογιστή ή εµπειρογνώµονα να προβεί στην εξακρίβωση ή έρευνα.
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Άρθρο 58

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών οι οποίες έχουν ορισθεί ως σηµεία επαφής για τους

σκοπούς της παρούσας οδηγίας βάσει του άρθρου 56 παράγραφος 1 ανταλλάσσουν αµέσως όλες τις

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων των αρµοδίων αρχών που

έχουν ορισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 48 παράγραφος 1, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις

που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Οι αρµόδιες αρχές που ανταλλάσσουν πληροφορίες µε άλλες αρµόδιες αρχές βάσει της παρούσας

οδηγίας µπορούν να ορίζουν κατά την ανταλλαγή ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να

αποκαλυφθούν χωρίς τη ρητή συµφωνία τους, και στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες

ανταλλάσσονται µόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή

τους.

2. Η αρµόδια αρχή που έχει οριστεί ως σηµείο επαφής µπορεί να διαβιβάζει στις αρχές του

άρθρου 49 τις πληροφορίες που λαµβάνει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 55 και 63.

Οι αρχές αυτές διαβιβάζουν τις πληροφορίες σε άλλους φορείς ή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µόνο

µε τη ρητή συναίνεση των αρµόδιων αρχών που τις κοινοποίησαν και µόνο για τους σκοπούς για

τους οποίους αυτές έχουν συναινέσει, πλην δεόντως αιτιολογηµένων περιστάσεων. Στην τελευταία

αυτή περίπτωση, το σηµείο επικοινωνίας ενηµερώνει αµέσως το σηµείο επικοινωνίας που έστειλε

τις πληροφορίες.
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3. Οι αρχές του άρθρου 49 και οι άλλοι φορείς ή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν

εµπιστευτικές πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή σύµφωνα µε τα

άρθρα 55 και 63 µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν µόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

ιδίως:

(α) για να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι όροι ανάληψης της δραστηριότητας επιχείρησης

επενδύσεων και να διευκολύνουν, σε µη ενοποιηµένη ή σε ενοποιηµένη βάση, τον έλεγχο των

όρων άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ειδικά όσον αφορά τις απαιτήσεις επάρκειας

κεφαλαίων που επιβάλλει η οδηγία 93/6/ΕΟΚ, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και

τους µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου,

(β) για να ελέγξουν την καλή λειτουργία των τόπων διαπραγµάτευσης,

(γ) για να επιβάλουν κυρώσεις,

(δ) στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης αρµόδιας αρχής,

(ε) σε δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί βάσει του άρθρου 52, ή

(στ) στον µηχανισµό εξωδικαστικής επίλυσης των καταγγελιών των επενδυτών που προβλέπεται

στο άρθρο 53.

4. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 64 παράγραφος 2

µέτρα εφαρµογής σχετικά µε τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων

αρχών.
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5. Τα άρθρα 54, 58 και 63 δεν εµποδίζουν τις αρµόδιες αρχές να διαβιβάζουν στις κεντρικές
τράπεζες, στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της νοµισµατικής αρχής και, κατά περίπτωση, σε άλλες δηµόσιες
αρχές επιφορτισµένες µε την εποπτεία των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού,
εµπιστευτικές πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οµοίως οι
εν λόγω αρχές ή φορείς δεν εµποδίζονται να διαβιβάζουν στις αρµόδιες αρχές τις πληροφορίες που
ενδέχεται να χρειασθούν για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων τους που προβλέπει η παρούσα
οδηγία.

Άρθρο 59

Άρνηση συνεργασίας

Μια αρµόδια αρχή µπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αιτήσεως για συνεργασία σε µια
έρευνα, επιτόπου εξακρίβωση ή δραστηριότητα εποπτείας του άρθρου 57 ή για ανταλλαγή
πληροφοριών του άρθρου 58 µόνον εάν:

(α) η έρευνα, η επιτόπου εξακρίβωση, η δραστηριότητα εποπτείας ή η ανταλλαγή πληροφοριών
ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη του κράτους µέλους
στο οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση,

(β) έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά και κατά των ιδίων
προσώπων ενώπιον των αρχών του κράτους µέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση,

(γ) τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια πραγµατικά περιστατικά
στο κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
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Σε περίπτωση άρνησης, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή που υπέβαλε το
αίτηµα και της παρέχει όσο το δυνατόν πιο λεπτοµερείς πληροφορίες.

Άρθρο 60
∆ιαβουλεύσεις µεταξύ αρµόδιων αρχών πριν από τη χορήγηση άδειας

1. Η γνώµη της αρµόδιας αρχής του άλλου ενδιαφερόµενου κράτους µέλους ζητείται πριν από
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση επενδύσεων η οποία:

(α) είναι θυγατρική επιχείρησης επενδύσεων ή πιστωτικού ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή

(β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης µιας επιχείρησης επενδύσεων ή ενός πιστωτικού
ιδρύµατος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος µέλος, ή

(γ) ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν µια επιχείρηση επενδύσεων ή
ένα πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια σε άλλο κράτος µέλος.

2. Η γνώµη της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυµάτων ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζητείται πριν από τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας σε επιχείρηση επενδύσεων η οποία:

(α) είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας στην Κοινότητα, ή

(β) είναι θυγατρική της µητρικής επιχείρησης ενός πιστωτικού ιδρύµατος ή µιας ασφαλιστικής
επιχείρησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα, ή
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(γ) ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει ένα πιστωτικό ίδρυµα ή µια

ασφαλιστική επιχείρηση στην Κοινότητα.

3. Οι αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διαβουλεύονται ιδίως µεταξύ

τους κατά την εκτίµηση της καταλληλότητας των µετόχων ή των µελών και της εντιµότητας και της

πείρας των προσώπων που διευθύνουν πραγµατικά την επιχείρηση που συµµετέχει στη διοίκηση

άλλης οντότητας του ιδίου οµίλου. Ανταλλάσσουν επίσης όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την

καταλληλότητα των µετόχων ή των µελών και την εντιµότητα και πείρα των προσώπων που

διευθύνουν πραγµατικά την επιχείρηση οι οποίες είναι χρήσιµες στις άλλες ενδιαφερόµενες αρχές,

για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για το συνεχή έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους όρους

λειτουργίας.

Άρθρο 61

Εξουσίες των κρατών µελών υποδοχής

1. Τα κράτη µέλη υποδοχής µπορούν, για στατιστικούς λόγους, να απαιτούν από όλες τις

επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν εγκαταστήσει υποκαταστήµατα στο έδαφός τους, την υποβολή

περιοδικών εκθέσεων στις αρµόδιες αρχές τους σχετικά µε τις δραστηριότητες των

υποκαταστηµάτων τους.

2. Στα πλαίσια της άσκησης των αρµοδιοτήτων που τους παρέχει η παρούσα οδηγία, τα κράτη

µέλη υποδοχής µπορούν να απαιτούν από τα υποκαταστήµατα των επιχειρήσεων επενδύσεων να

παρέχουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο της συµµόρφωσής τους µε τα

εφαρµοζόµενα σε αυτά τα υποκαταστήµατα πρότυπα που καθορίζει το κράτος µέλος υποδοχής στις

περιπτώσει που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 7. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν µπορούν να

είναι πιο αυστηρές από τις προϋποθέσεις που τα ίδια κράτη µέλη επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που

είναι εγκατεστηµένες στο έδαφός τους για τον έλεγχο της συµµόρφωσής τους µε τα πρότυπα αυτά.
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Άρθρο 62

Εξουσίες των κρατών µελών υποδοχής για τη λήψη προληπτικών µέτρων

1. Εάν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής έχει συγκεκριµένους και εξακριβώσιµους
λόγους να πιστεύει ότι µια επιχείρηση επενδύσεων που ασκεί δραστηριότητες στο έδαφός του υπό
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, ή ότι µία επιχείρηση επενδύσεων που
έχει υποκατάστηµα στην επικράτειά της παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις που έχουν θεσπισθεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας οι οποίες δεν παρέχουν εξουσίες
στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους καταγωγής.

Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ή εφόσον τα
µέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η επιχείρηση επενδύσεων συνεχίζει να ενεργεί µε τρόπο που
είναι σαφώς επιζήµιος για τα συµφέροντα των επενδυτών του κράτους µέλους υποδοχής ή για την
εύρυθµη λειτουργία των αγορών, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, αφού ενηµερώσει
την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα που είναι
αναγκαία για να προστατεύσει τους επενδυτές και να διασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία των
αγορών. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύεται στις παραβάτιδες εταιρίες
να αρχίζουν περαιτέρω συναλλαγές εντός της επικρατείας τους. Η Επιτροπή ενηµερώνεται αµέσως
για τα µέτρα αυτά.

2. Εάν οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους υποδοχής διαπιστώσουν ότι εταιρία επενδύσεων η
οποία διατηρεί υποκατάστηµα εντός της επικρατείας της παραβαίνει τις νοµικές ή ρυθµιστικές
διατάξεις που έχουν θεσπισθεί στο εν λόγω κράτος µέλος βάσει των διατάξεων της παρούσας
οδηγίας οι οποίες παρέχουν εξουσίες στις αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής, οι εν λόγω αρχές
απαιτούν από την εταιρία επενδύσεων να θέσει τέλος στην αντικανονική αυτή κατάσταση.
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Εάν η εν λόγω εταιρία επενδύσεων δεν προβεί στις αιτούµενες ενέργειες, οι αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους υποδοχής λαµβάνουν όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η εν
λόγω εταιρία επενδύσεων θα θέσει τέλος στην αντικανονική της κατάσταση. Η φύση των µέτρων
αυτών κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής.

Εάν, παρά τα µέτρα που έλαβε το κράτος µέλος υποδοχής, η εταιρία επενδύσεων συνεχίζει να

παραβαίνει τις αναφερόµενες στο εδάφιο 1 νοµικές ή ρυθµιστικές διατάξεις που ισχύουν στο

κράτος µέλος υποδοχής, το εν λόγω κράτος µέλος δύναται, αφού ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές

του κράτους µέλους καταγωγής, να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να εµποδίσει ή να τιµωρήσει

περαιτέρω αντικανονική συµπεριφορά και, καθόσον είναι απαραίτητο, να εµποδίσει την εταιρία

επενδύσεων να αρχίσει τυχόν περαιτέρω συναλλαγές στην επικράτειά του. Η Επιτροπή

ενηµερώνεται αµέσως για τα µέτρα αυτά.

3. Εάν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής µίας ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆ έχει

συγκεκριµένους και εξακριβώσιµους λόγους να πιστεύει ότι η εν λόγω ρυθµιζόµενη αγορά ή ο εν

λόγω ΠΜ∆ παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει

της παρούσας οδηγίας, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής της

ρυθµιζόµενης αγοράς ή του ΠΜ∆.

Εάν, παρά τα µέτρα που λαµβάνει η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ή εφόσον τα

µέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, η ρυθµιζόµενη αγορά ή ο ΠΜ∆ συνεχίζει να ενεργεί µε τρόπο

που είναι σαφώς επιζήµιος για τα συµφέροντα των επενδυτών του κράτους µέλους υποδοχής ή για

την εύρυθµη λειτουργία των αγορών, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, αφού

ενηµερώσει την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα

που είναι αναγκαία για να προστατεύσει τους επενδυτές και να διασφαλίσει την εύρυθµη

λειτουργία των αγορών. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται η δυνατότητα να απαγορεύεται στις

ρυθµιζόµενες αγορές ή στους ΠΜ∆ εταιρίες να παρέχουν πρόσβαση στους µηχανισµούς της σε

µέλη εξ αποστάσεως ή σε συµµετέχοντες εγκατεστηµένους στο κράτος µέλος υποδοχής. Η

Επιτροπή ενηµερώνεται αµέσως για τα µέτρα αυτά.
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4. Όλα τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει των παραγράφων 1, 2 ή 3 τα οποία συνεπάγονται

ποινές ή περιορισµό των δραστηριοτήτων επιχείρησης επενδύσεων ή ρυθµιζόµενης αγοράς

αιτιολογούνται δεόντως και κοινοποιούνται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση επενδύσεων ή

ρυθµιζόµενη αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 63

Ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την

ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών µόνον εφόσον οι πληροφορίες που

ανακοινώνονται καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναµες

µε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 54. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί

την εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρµόδιων αρχών.

Τα κράτη µέλη µπορούν να διαβιβάζουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα σύµφωνα

µε το Κεφάλαιο IV της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να συνάπτουν συµφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την

ανταλλαγή πληροφοριών µε αρµόδιες αρχές, φορείς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τρίτων χωρών

υπεύθυνα για :

(i) την εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων, άλλων χρηµατοπιστωτικών φορέων, ασφαλιστικών
επιχειρήσεων και χρηµαταγορών,
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(ii) την εκκαθάριση και πτώχευση επιχειρήσεων επενδύσεων και παρόµοιες διαδικασίες,

(iii) τη διεξαγωγή των εκ του νόµου ελέγχων των λογαριασµών επιχειρήσεων επενδύσεων και
άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, πιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, κατά την εκτέλεση των εποπτικών τους λειτουργιών, ή εκείνα που
διαχειρίζονται συστήµατα αποζηµίωσης, κατά την εκτέλεση των λειτουργιών τους,

(iv) την εποπτεία των φορέων που υπεισέρχονται στην εκκαθάριση και πτώχευση επιχειρήσεων

επενδύσεων και σε παρόµοιες διαδικασίες,

(v) την εποπτεία προσώπων επιφορτισµένων µε τη διεξαγωγή των εκ του νόµου ελέγχων των

λογαριασµών επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,

πιστωτικών ιδρυµάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων,

µόνον εφόσον οι πληροφορίες που ανακοινώνονται καλύπτονται από εγγυήσεις επαγγελµατικού

απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 54. Αυτή η ανταλλαγή

πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρχών, φορέων ή

φυσικών ή νοµικών προσώπων.

2. Εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, µπορούν να κοινοποιηθούν µόνο

µετά από ρητή συµφωνία των αρµόδιων αρχών που τις διαβίβασαν και, κατά περίπτωση, µόνο για

τους σκοπούς για τους οποίους συµφώνησαν οι αρχές αυτές. Η ίδια διάταξη εφαρµόζεται και σε

πληροφορίες που παρέχουν οι αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών.
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ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που έχει συσταθεί µε
την απόφαση 2001/528/ΕΚ1 της Επιτροπής (εφεξής «η επιτροπή»).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και
7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης και
εφόσον τα µέτρα εφαρµογής που θεσπίζονται µε τη διαδικασία αυτή δεν τροποποιούν τις βασικές
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι
τρίµηνη.

3. Με την επιφύλαξη των ήδη θεσπισθέντων µέτρων εφαρµογής, κατά τη λήξη περιόδου
τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας αναστέλλεται η εφαρµογή των
διατάξεών της µε τις οποίες προβλέπεται η έγκριση τεχνικών κανόνων και αποφάσεων σύµφωνα µε
τη διαδικασία της παραγράφου 2. Ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο µπορούν να ανανεώσουν την ισχύ των εν λόγω διατάξεων µε τη διαδικασία του
άρθρου 251 της συνθήκης και, για τον σκοπό αυτό, τις επανεξετάζουν πριν από τη λήξη της
περιόδου αυτής.

                                                
1 ΕΕ L 191, 13.7.2001, σ. 45.
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Άρθρο 65

Εκθέσεις και επανεξέταση

1. Πριν από ....... *, η Επιτροπή, µετά από δηµόσια διαβούλευση και υπό το φως των

συζητήσεων µε τις αρµόδιες αρχές, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο για την ενδεχόµενη επέκταση του πεδίου εφαρµογής των διατάξεων της οδηγίας σχετικά

µε τις υποχρεώσεις για διαφάνεια πριν και µετά τη διαπραγµάτευση σε συναλλαγές σε κατηγορίες

χρηµατοπιστωτικών µέσων άλλων από µετοχές.

2. Πριν από ...... **, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 27.

3. Πριν από ...... ***, η Επιτροπή, µετά από δηµόσια διαβούλευση και υπό το φως των

συζητήσεων µε τις αρµόδιες αρχές, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο σχετικά µε:

(α) τη συνεχιζόµενη καταλληλότητα της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

στοιχείο (ια) της παρούσας οδηγίας για τις επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα

είναι η διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό παράγωγων επί εµπορευµάτων,

(β) το περιεχόµενο και τη µορφή των αναλογικών απαιτήσεων για τη χορήγηση άδειας

λειτουργίας και εποπτεία των εν λόγω επιχειρήσεων ως επιχειρήσεων επενδύσεων κατά την

έννοια της παρούσας οδηγίας,

(γ) την καταλληλότητα των κανόνων που αφορούν τον ορισµό συνδεδεµένων αντιπροσώπων για

την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, ιδίως όσον αφορά την

εποπτεία αυτών,

(δ) το κατά πόσον εξακολουθεί να αρµόζει η εξαίρεση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο (θ).

                                                
* 2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 3 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
*** 30 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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4. Πριν από ......... *, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο της άρσης των εµποδίων για την ενοποίηση σε ευρωπαϊκό

επίπεδο των σχετικών πληροφοριών που υποχρεούνται να δηµοσιεύουν οι τόποι συναλλαγών..

5. Βάσει των εκθέσεων των παραγράφων 1 έως 4, η Επιτροπή δύναται να υποβάλει προτάσεις για

σχετικές τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας.

6. Πριν από ...... **, η Επιτροπή υποβάλλει, κατόπιν συζητήσεών της µε τις αρµόδιες αρχές,

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε το κατά πόσον εξακολουθούν

να αρµόζουν οι απαιτήσεις ασφάλισης επαγγελµατικής αποζηµίωσης που επιβάλλονται στους

ενδιάµεσοι σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 66
Τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ

Στο άρθρο 5 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«4. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και τα άρθρα 12, 13 και 19 της οδηγίας 2003/�/ΕΚ +του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ............., για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών
µέσων *, εφαρµόζονται στην παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου από εταιρείες διαχείρισης.

______________________
* ΕΕ L       ».

                                                
* 30 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 1 έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
+ η ΥΕΕΕΚ να συµπληρώσει τον αριθµό της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 67

Τροποποίηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ

Η οδηγία 93/6/ΕΟΚ, τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. επιχειρήσεις επενδύσεων : όλες οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στον ορισµό του

άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 200../.../ΕΚ++++ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της ��.., για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων *, οι οποίες υπόκεινται στις

απαιτήσεις που επιβάλλει η εν λόγω οδηγία, εκτός από :

(α) τα πιστωτικά ιδρύµατα,

(β) τις τοπικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο σηµείο 20, και

(γ) τις επιχειρήσεις που έχουν άδεια µόνο για την παροχή υπηρεσίας επενδυτικών

συµβουλών ή/και για τη λήψη και διαβίβαση εντολών επενδυτών, χωρίς να κατέχουν

ούτε στη µία ούτε στην άλλη περίπτωση χρήµατα ή τίτλους που ανήκουν στους πελάτες

τους, και οι οποίες, για το λόγο αυτό, δεν µπορούν να βρίσκονται ποτέ σε θέση

οφειλέτη έναντι των πελατών τους.»

_________________
* ΕΕ L    ».

                                                
++++ η ΥΕΕΕΚ να συµπληρώσει τον αριθµό της παρούσας οδηγίας.
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2) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«4. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στo στοιχείο (β) του άρθρου 2 παράγραφος 2 έχουν

αρχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ στο βαθµό που απολαύουν της ελεύθερης εγκατάστασης ή

παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τα άρθρα 31 ή 32 της οδηγίας 200./../ΕΚ ++++ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ��.., για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων»,

3) Στο άρθρο 3 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι :

«(4α) Εν αναµονή της αναθεώρησης της οδηγίας 93/6/ΕΚ, οι επιχειρήσεις που αναφέρονται

στο στοιχείο (γ) του άρθρου 2 παράγραφος 2 διαθέτουν :

(α) αρχικό κεφάλαιο 50 000 ευρώ, ή

(β) ασφάλιση επαγγελµατικής αποζηµίωσης καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της

Κοινότητας ή ισοδύναµη εγγύηση κατά της ευθύνης από επαγγελµατική αµέλεια, για

ποσό 1 000 000 ευρώ τουλάχιστον ανά ζηµία και συνολικά 1 500 000 ευρώ κατ� έτος

για όλες τις ζηµίες, ή

(γ) συνδυασµό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης επαγγελµατικής αποζηµίωσης υπό

µορφή που να οδηγεί σε επίπεδο κάλυψης αντίστοιχο µε το εξασφαλιζόµενο µε τα

στοιχεία (α) ή (β).

                                                
++++ η ΥΕΕΕΚ να συµπληρώσει τον αριθµό της παρούσας οδηγίας.
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Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο αναθεωρούνται περιοδικά από την Επιτροπή

προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή που δηµοσιεύει

η Ευρωστάτ, κατ� αναλογία και ταυτόχρονα µε τις προσαρµογές που γίνονται βάσει του άρθρου 4

παράγραφος 7 της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

9ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση *.

(4β) Όταν επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) είναι επίσης

εγγεγραµµένη βάσει της οδηγίας 2002/92/ΕΚ, οφείλει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του

άρθρου 4 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, επί πλέον δε να διαθέτει:

(α) αρχικό κεφάλαιο 25 000 ευρώ, ή

(β) ασφάλιση επαγγελµατικής αποζηµίωσης καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας ή

ισοδύναµη εγγύηση κατά της ευθύνης από επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό 500 000 ευρώ

τουλάχιστον ανά ζηµία και συνολικά 750 000 ευρώ κατ� έτος για όλες τις ζηµίες, ή

(γ) συνδυασµό αρχικού κεφαλαίου και ασφάλισης επαγγελµατικής αποζηµίωσης υπό µορφή που

να οδηγεί σε επίπεδο κάλυψης αντίστοιχο µε το εξασφαλιζόµενο µε τα στοιχεία (α) ή (β).

____________________

* ΕΕ L 9, 15.1.2003, σ. 3.».
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Άρθρο 68

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ

Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 2000/12/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

Στο τέλος του παραρτήµατος Ι προστίθεται η ακόλουθη φράση :

«Οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που προβλέπονται στα Τµήµατα Α και Β του Παραρτήµατος Ι

της οδηγίας 2000/   /ΕΚ + του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ��, για τις

αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων * όταν γίνεται αναφορά σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που

προβλέπονται στο Τµήµα Γ του Παραρτήµατος Ι της εν λόγω οδηγίας υπόκεινται σε αµοιβαία

αναγνώριση σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

__________________

* ΕΕ L   ».

Άρθρο 69

Κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ

Η οδηγία 93/22/ΕΟΚ καταργείται µε ισχύ από την �.*. Οι παραποµπές στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ

λογίζονται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία. Οι παραποµπές σε ορισµούς της οδηγίας

93/22/ΕΟΚ, ή σε άρθρα της, λογίζονται ως παραποµπές σε αντίστοιχο ορισµό της παρούσας

οδηγίας, ή σε άρθρο της.

                                                
+ η ΥΕΕΕΚ να συµπληρώσει τον αριθµό της παρούσας οδηγίας.
* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 70

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία εντός 24 µηνών από την έναρξη ισχύος της.

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 71

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν ήδη λάβει άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στο

κράτος µέλος καταγωγής τους, πριν από ......... ∗∗∗∗ , λογίζονται ως έχουσες τέτοια άδεια για τους

σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι νόµοι του οικείου κράτους µέλους προβλέπουν ότι για

να αναλάβουν τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να πληρούν απαιτήσεις ανάλογες µε τις

επιβαλλόµενες µε τα άρθρα 9 έως 14.

2. Οι ρυθµιζόµενες αγορές ή διαχειριστές αγοράς που έχουν ήδη λάβει άδεια στο κράτος µέλος

καταγωγής τους, πριν από ........... *, λογίζονται ως έχοντες τέτοια άδεια για τους σκοπούς της

παρούσας οδηγίας, εφόσον οι νόµοι του οικείου κράτους µέλους προβλέπουν ότι οι ρυθµιζόµενες

αγορές ή οι διαχειριστές αγοράς πρέπει να πληρούν απαιτήσεις ανάλογες µε τις επιβαλλόµενες µε

τον Τίτλο III.

                                                
∗∗∗∗ 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι οι ήδη εγγεγραµµένοι σε δηµόσιο µητρώο πριν από .......... ∗∗∗∗ ,

λογίζονται ως εγγεγραµµένοι σε δηµόσιο µητρώο για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφόσον

οι νόµοι του οικείου κράτους µέλους προβλέπουν ότι οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι πρέπει να

πληρούν απαιτήσεις ανάλογες µε τις επιβαλλόµενες µε το άρθρο 23.

4. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται πριν από .............. * για τους σκοπούς των άρθρων 17,

18 ή 30 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ λογίζονται ως κοινοποιηθείσες για τους σκοπούς των άρθρων 31

και 32 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 72

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 67

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________

                                                
∗∗∗∗ 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τµήµα A: Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες

(1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών µε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα

(2) Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών

(3) ∆ιαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό

(4) ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίων

(5) Επενδυτικές συµβουλές

(6) Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων και/ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε

δέσµευση ανάληψης

(7) Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης

(8) Λειτουργία πολυµερούς διευκόλυνσης συναλλαγών
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Τµήµα B: Παρεπόµενες υπηρεσίες

(1) Φύλαξη και διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών,

περιλαµβανοµένης της θεµατοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση

χρηµατικών διαθεσίµων/παρεχόµενων ασφαλειών

(2) Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή

περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία εµπλέκεται η επιχείρηση που παρέχει την

πίστωση ή το δάνειο

(3) Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη κλαδική

στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε

συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων

(4) Υπηρεσίες ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

(5) Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές

γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα

(6) Υπηρεσίες σχετιζόµενες µε την αναδοχή
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Τµήµα Γ: Χρηµατοπιστωτικά µέσα

(1) Μεταβιβάσιµες κινητές αξίες

(2) Μέσα χρηµαταγοράς

(3) Μερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων

(4) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις

ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες

παράγωγες συµβάσεις σχετιζόµενες µε κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, ή

άλλα παράγωγα µέσα, χρηµατοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µεγέθη

δεκτικά εκκαθαρίσεως µε φυσική παράδοση ή µε ρευστά διαθέσιµα

(5) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις

ανταλλαγής (swaps) και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε

εµπορεύµατα, δεκτική εκκαθαρίσεως µε ρευστά διαθέσιµα

(6) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις

ανταλλαγής (swaps) και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε

εµπορεύµατα, δεκτική µόνον εκκαθαρίσεως µε φυσική παράδοση, εφόσον είναι

διαπραγµατεύσιµη σε ρυθµιζόµενη αγορά ή/και ΠΣΠ

(7) Παράγωγα µέσα για τη µετακύληση του πιστωτικού κινδύνου

(8) Χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)

________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Επαγγελµατίας πελάτης είναι ο πελάτης που διαθέτει την πείρα, τις γνώσεις και την

εµπειρογνωµοσύνη ώστε να λαµβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιµά δεόντως

τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. Για να θεωρηθεί επαγγελµατίας, ο πελάτης πρέπει να

ανταποκρίνεται στα παρακάτω κριτήρια :

I. Κατηγορίες πελατών που θεωρούνται επαγγελµατίες

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται επαγγελµατίες για όλες τις επενδυτικές

υπηρεσίες και δραστηριότητες και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα:

(1) Οι οντότητες που υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή να υπαχθούν σε ρυθµίσεις για

να ασκήσουν δραστηριότητες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Ο κατωτέρω κατάλογος πρέπει

να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει όλες τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και

ασκούν τις χαρακτηριστικές για τις αναφερόµενες οντότητες δραστηριότητες: οντότητες που

έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος µέλος κατ� εφαρµογή οδηγίας, οντότητες που έχουν λάβει

άδεια ή υπόκεινται στις ρυθµίσεις κράτους µέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία, και οντότητες

που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ρυθµίσεις τρίτης χώρας:

(α) Πιστωτικά ιδρύµατα

(β) Επιχειρήσεις επενδύσεων
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(γ) Άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε ρυθµίσεις

(δ) Ασφαλιστικές εταιρείες

(ε) Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης τους

(στ) Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισής τους

(ζ) ∆ιαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και συναφών παραγώγων

(η) Τοπικές επιχειρήσεις

(θ) Άλλοι θεσµικοί επενδυτές

(2) Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν δύο από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους, σε βάση επί

µέρους εταιρίας :

� σύνολο ισολογισµού : 20 000 000 ευρώ,

� καθαρός κύκλος εργασιών : 40 000 000 ευρώ,

� ίδια κεφάλαια:  2 000 000 ευρώ.
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(3) Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δηµόσιο

χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί όπως η Παγκόσµια Τράπεζα,

το ∆ΝΤ, η ΕΚΤ, ΕΤΕπ. και άλλοι παρόµοιοι διεθνείς οργανισµοί.

Οι ανωτέρω οντότητες θεωρούνται επαγγελµατίες. Πρέπει ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να

ζητούν να αντιµετωπιστούν ως µη επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να

δεχθούν να τους παράσχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Εάν ο πελάτης µιας επιχείρησης

επενδύσεων είναι µια από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω, η επιχείρηση επενδύσεων

πρέπει, προτού του παράσχει υπηρεσίες, να τον ενηµερώσει ότι θεωρείται, µε βάση τις

πληροφορίες που διαθέτει η επιχείρηση, επαγγελµατίας πελάτης και ότι θα αντιµετωπιστεί ως

τέτοιος, εκτός εάν η επιχείρηση και ο πελάτης συµφωνήσουν διαφορετικά. Η επιχείρηση πρέπει

επίσης να ενηµερώσει τον πελάτη ότι µπορεί να ζητήσει την αλλαγή των όρων της σύµβασης για να

τύχει υψηλότερης προστασίας.

Ο πελάτης που θεωρείται επαγγελµατίας είναι αυτός που πρέπει να ζητήσει υψηλότερο επίπεδο

προστασίας εάν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους

που αναλαµβάνει.

Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας θα παρέχεται εάν ο πελάτης που θεωρείται επαγγελµατίας

συνάπτει γραπτή συµφωνία µε την επιχείρηση επενδύσεων ότι δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως

επαγγελµατίας για τους σκοπούς της εφαρµογής των κανόνων δεοντολογίας της επιχείρησης

επενδύσεων. Η συµφωνία πρέπει να διευκρινίζει εάν αυτό ισχύει για µία ή περισσότερες υπηρεσίες

ή συναλλαγές ή για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή υπηρεσιών.
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II. Πελάτες που µπορούν να αντιµετωπίζονται ως επαγγελµατίες µετά από αίτησή τους

II.1. Κριτήρια καταλληλότητας

Μπορεί επίσης να επιτραπεί σε πελάτες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο τµήµα Ι,

περιλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων και των µεµονωµένων ιδιωτών επενδυτών, να

παραιτηθούν από µέρος της προστασίας που τους παρέχουν οι κανόνες δεοντολογίας των

επιχειρήσεων επενδύσεων.

Πρέπει συνεπώς να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων να αντιµετωπίζουν οποιονδήποτε

από τους ανωτέρω πελάτες ως επαγγελµατία, εφόσον τηρούνται τα κριτήρια και οι διαδικασίες που

αναφέρονται κατωτέρω. Οι πελάτες αυτοί δεν πρέπει ωστόσο να θεωρούνται ότι έχουν γνώση της

αγοράς και πείρα συγκρίσιµη µε εκείνη των πελατών που απαριθµούνται στο τµήµα Ι.

Η παραίτηση από την προστασία των κανόνων δεοντολογίας θεωρείται ότι ισχύει µόνο εάν µια

κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων του πελάτη επιτρέπει στην

επιχείρηση επενδύσεων να πεισθεί σε εύλογο βαθµό ότι, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των

σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο πελάτης είναι ικανός να λάβει µόνος επενδυτικές

αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν.

Τα κριτήρια καταλληλότητας που εφαρµόζονται στους διαχειριστές και τους διευθυντές οντοτήτων

που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει των οδηγιών για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα µπορούν

να θεωρηθούν παράδειγµα τέτοιας αξιολόγησης πείρας και γνώσεων.

Στην περίπτωση µιας µικρής οντότητας, το πρόσωπο που αποτελεί αντικείµενο της ανωτέρω

αξιολόγησης είναι το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να διενεργεί συναλλαγές για λογαριασµό της.
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Κατά την αξιολόγηση αυτή πρέπει να πληρούνται δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

- ο πελάτης πραγµατοποίησε κατά µέσον όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίµηνο στη

σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριµήνων,

- η αξία του χαρτοφυλακίου χρηµατοπιστωτικών µέσων του πελάτη, οριζόµενο ως καταθέσεις

µετρητών συν χρηµατοπιστωτικά µέσα, υπερβαίνει τα 500 000 ευρώ,

- ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελµατική θέση στο

χρηµατοπιστωτικό τοµέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή

υπηρεσιών.

II.2. ∆ιαδικασία

Οι ανωτέρω οριζόµενοι πελάτες µπορούν να παραιτηθούν από την προστασία των κανόνων

δεοντολογίας µόνο µε την ακόλουθη διαδικασία:

- οι πελάτες γνωστοποιούν γραπτώς στην επιχείρηση επενδύσεων την επιθυµία τους να

αντιµετωπιστούν ως πελάτες επαγγελµατίες, είτε γενικά, είτε για µια συγκεκριµένη

επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή, είτε για ένα είδος συναλλαγών ή προϊόντων,

- η επιχείρηση επενδύσεων τους αποστέλλει γραπτή προειδοποίηση στην οποία διευκρινίζει

σαφώς τις προστασίες και τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που ενδέχεται να απολέσουν,

- οι πελάτες δηλώνουν γραπτώς, σε έγγραφο χωριστό από τη σύµβαση, ότι έχουν επίγνωση των

συνεπειών που έχει η απώλεια αυτών των προστασιών.
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Προτού αποφασίσει να δεχθεί την παραίτηση από την προστασία αυτή, η επιχείρηση επενδύσεων

πρέπει να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης που επιθυµεί να

αντιµετωπιστεί ως πελάτης επαγγελµατίας πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο τµήµα ΙΙ.1

ανωτέρω.

Ωστόσο, εάν οι πελάτες έχουν ήδη ταξινοµηθεί ως επαγγελµατίες µε κριτήρια και διαδικασίες

ανάλογες µε τις προβλεπόµενες ανωτέρω, οι σχέσεις τους µε τις επιχειρήσεις επενδύσεων δεν

µπορούν να επηρεαστούν από ενδεχόµενους νέους κανόνες που θεσπίζονται σύµφωνα µε το παρόν

παράρτηµα.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ταξινοµούν τους πελάτες µε εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που

έχουν διατυπωθεί εγγράφως. Οι επαγγελµατίες πελάτες οφείλουν να γνωστοποιούν στην επιχείρηση

κάθε µεταβολή που µπορεί να επηρεάσει την ταξινόµησή τους. Εάν η επιχείρηση επενδύσεων

διαπιστώσει ότι ένας πελάτης δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων αντιµετωπίστηκε ως

επαγγελµατίας πελάτης, λαµβάνει κατάλληλα µέτρα.

________________________
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο την 8η ∆εκεµβρίου 2003

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου 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

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 22 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις ρυθµιζόµενες
αγορές 1, εις αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες.

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωµοδότησε στις 12 Ιουνίου 2003 2 και η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε τη γνώµη της στις 18 Ιουνίου 20033. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Σεπτεµβρίου 2003 4.

3. Στις 8 ∆εκεµβρίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του, σύµφωνα µε το άρθρο
251 της Συνθήκης.

ΣΚΟΠΟΣ

Η οδηγία αποτελεί βασικό στοιχείο για την εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες.

Γενικός σκοπός του είναι η δηµιουργία µιας ενοποιηµένης χρηµατοπιστωτικής αγοράς στην οποία
θα προστατεύονται αποτελεσµατικά οι επενδυτές και θα διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και
η ακεραιότητα του συνόλου της αγοράς. Τούτο πρέπει να επιτευχθεί µε τη θέσπιση κοινών
κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά µε τις επιχειρήσεις επενδύσεων όπου και αν έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας στην Κοινότητα και για τη λειτουργία των ρυθµιζόµενων αγορών και των άλλων
συστηµάτων συναλλαγών.

Η οδηγία θα αυξήσει την εναρµόνιση των εθνικών κανόνων και θα παρέχει στις επιχειρήσεις
επενδύσεων ένα αποτελεσµατικό «ενιαίο διαβατήριο» το οποίο θα τους επιτρέπει να λειτουργούν
σε όλη την ΕΕ µε βάση την άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος καταγωγής τους. Επίσης θα
διασφαλίζει για τους επενδυτές ένα υψηλό επίπεδο προστασίας όταν κάνουν χρήση των
επιχειρήσεων επενδύσεων, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται στην ΕΕ. Με την οδηγία επιδιώκεται η
θέσπιση, για πρώτη φορά, ενός συνολικού κανονιστικού πλαισίου το οποίο να διέπει την
οργανωµένη εκτέλεση επενδυτικών συναλλαγών µέσω ανταλλαγών, άλλων πολυµερών
συστηµάτων συναλλαγών και επιχειρήσεων επενδύσεων.

                                                
1 ΕΕ C 71 E, 25.03.2003, σ. 62.
2 ΕΕ C 144, 20.06.2003, σ. 6.
3 ΕΕ C 220, 16.09.2003, σ. 1.
4 ΕΕ C �. (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Η προτεινόµενη οδηγία θα αντικαταστήσει την προηγούµενη οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες,

ήτοι την οδηγία 93/22/ΕΟΚ, η οποία είχε καθορίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο δεν

ανταποκρίνεται πλέον επαρκώς στα πιεστικά κανονιστικά ζητήµατα που τίθενται από τις

εξελισσόµενες δοµές τις αγοράς και τις επιχειρηµατικές και εποπτικές πρακτικές.

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση είναι σε µεγάλο βαθµό ευθυγραµµισµένη µε την πρόταση της Επιτροπής. Οι

κυριότερες αλλαγές που έχει κάνει το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνονται

κατωτέρω. Επιπροσθέτως, η κοινή θέση προβαίνει σε µερικές ελάσσονος σηµασίας αλλαγές στην

πρόταση της Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές της διατύπωσης προκειµένου να

ενισχυθεί η νοµική ασφάλεια, να καταστεί το κείµενο σαφέστερο ή να διευκολυνθεί η εφαρµογή

του.

Το Συµβούλιο επεδίωξε την εξισορρόπηση ανάµεσα στην ανάγκη εξασφάλισης της κατάλληλης

προστασίας των επενδυτών και στην ανάγκη αποφυγής περιττών κανονιστικών απαιτήσεων που θα

µπορούσαν να παρεµποδίσουν την αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών χρηµατοπιστωτικών

µέσων.

Υπάρχει µεγάλος βαθµός σύγκλισης ανάµεσα στην προσέγγιση που υιοθέτησε το Συµβούλιο στην

κοινή θέση και στην προτεινόµενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µολονότι σε πολλά σηµεία η

κοινή θέση έχει διατυπωθεί κατά τρόπο που τεχνικώς διαφέρει. Η κοινή θέση περιλαµβάνει 72 από

τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν όλω ή εν µέρει. Τριάντα έξι

τροπολογίες (οι τροπολογίες 4, 14, 16, 22, 23, 28, 35, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 60, 63, 64, 65, 67,

77, 88, 151, 95, 99, 158, 101,104, 106, 114, 116, 117, 118, 128, 133, 134, 135) έχουν περιληφθεί,

είτε όπως είχαν προταθεί αρχικά είτε σε αναδιατυπωµένη µορφή η οποία ενσωµατώνει το πνεύµα

της τροπολογίας, και έχουν επιπλέον περιληφθεί εν µέρει 36 συµπληρωµατικές τροπολογίες (οι

τροπολογίες 1, 3, 6, 9, 12, 15, 156, 157, 25, 27, 32, 33, 36, 38, 149, 54, 61, 66, 69, 70, 73, 75, 76,

78, 80, 82, 86, 94, 98, 103, 108, 109, 112, 122, 130, 132). ∆εν κατέστη δυνατόν να περιληφθούν οι

υπόλοιπες 74 τροπολογίες.
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Τίτλος Ι � ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Το πεδίο εφαρµογής είναι ουσιαστικά εκείνο που έχει προτείνει η Επιτροπή.

∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα του ποια άρθρα της οδηγίας θα πρέπει να εφαρµόζονται στις

τράπεζες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο, οι τράπεζες που έχουν άδεια λειτουργίας ώστε να

παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες βάσει της τραπεζικής νοµοθεσίας, να υπόκεινται σε δεύτερη σειρά

απαιτήσεων άδειας λειτουργίας, πράγµα που είχε εµπνεύσει την τροπολογία 12 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. Το άρθρο 1 έχει τροποποιηθεί αναλόγως. H αιτιολογική σκέψη 18 καθιστά σαφές

ότι όταν µια τράπεζα αποφασίζει να παράσχει επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκήσει επενδυτικές

δραστηριότητες, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει πριν χορηγήσουν άδεια λειτουργίας να επαληθεύουν

ότι συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Ως προσθήκη σε µερικές τεχνικότερου χαρακτήρα τροπολογίες στις εξαιρέσεις που είχε προτείνει η

Επιτροπή, εισήχθησαν στο άρθρο 2 δύο συµπληρωµατικές εξαιρέσεις, δεδοµένου ότι δεν

θεωρήθηκε σκόπιµο να υπόκεινται οι οµάδες αυτές προσώπων στις απαιτήσεις της οδηγίας:

− 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,

άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο (δ), και

− 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, άρθρο 2

παράγραφος 1 στοιχείο (ι).

Οι αλλαγές αυτές είχαν ως αποτέλεσµα το στοιχείο (ια) του άρθρου 2 παράγραφος 1 (στοιχείο (θ)

στην πρόταση της Επιτροπής) να περιλάβουν µέρος της τροπολογίας 15 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και οι αλλαγές στο εδάφιο 1 του άρθρου 2 παράγραφος 1 (στοιχείο (ι) στην πρόταση

της Επιτροπής) να ενσωµατώσουν το πνεύµα της τροπολογίας 16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις σχετικά µε το πώς πρέπει να νοούνται οι εξαιρέσεις παρέχονται
στο αιτιολογικό:

− Στην αιτιολογική σκέψη 8 καθίσταται σαφές ότι τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα ατοµικά
τους περιουσιακά στοιχεία δεν καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας,
και τούτο είναι σύµφωνο µε το πνεύµα της τροπολογίας 4 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,

− Στην αιτιολογική σκέψη 16 καθίσταται σαφές ότι για να επωφεληθεί των εξαιρέσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 2, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο θα πρέπει να πληροί διαρκώς τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο. Ειδικότερα, αν µια επιχείρηση παρέχει
επενδυτικές υπηρεσίες και εξαιρείται από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας διότι οι εν
λόγω υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι παρεπόµενες σε σχέση µε την κύρια επιχειρηµατική
της δραστηριότητα, θεωρούµενη σε επίπεδο οµίλου, οι υπηρεσίες αυτές παύουν να
καλύπτονται 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 της δραστηριότητα,

− 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, αιτιολογική σκέψη 19.

Το άρθρο 3 της κοινής θέσης εισάγει την εναλλακτική δυνατότητα για τα κράτη µέλη να εξαιρούν
προαιρετικώς πρόσωπα στα οποία ουσιαστικά επιτρέπεται µόνο να λαµβάνουν και να διαβιβάζουν
εντολές, και στα οποία δεν επιτρέπεται να διατηρούν στην κατοχή τους χρήµατα ή κινητές αξίες. Οι
επιχειρήσεις αυτές είχαν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, και το
Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να παρέχεται στα κράτη µέλη η δυνατότητα να συνεχίσουν να εξαιρούν
αυτές τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτόν η κοινή θέση έχει ενσωµατώσει τµήµατα των
τροπολογιών 156 και 157 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 (άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής) έχουν
αναπροσαρµοσθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο κείµενο του διατακτικού στην πρόταση
της Επιτροπής οι οποίες επεξηγούνται κατωτέρω. Έχουν προστεθεί νέοι ορισµοί των όρων
«συστηµατικός εσωτερικοποιητής» (systematic internaliser), «ειδικός διαπραγµατευτής» (market
maker), «διαχείριση χαρτοφυλακίου» και «ιδιώτης πελάτης», και έχει απαλειφθεί ως περιττός ο
ορισµός του όρου «ανοικτή εντολή» (market order). Οι τροπολογίες 22, 23 και 28 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου έχουν περιληφθεί πλήρως στην κοινή θέση και οι τροπολογίες 25, 27, 32 και 33
έχουν περιληφθεί εν µέρει.
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Το Παράρτηµα Ι έχει επίσης τροποποιηθεί: στο Τµήµα Α, το σηµείο 4 έχει αποσαφηνιστεί και το
σηµείο 6 της πρότασης της Επιτροπής έχει διαχωριστεί σε δύο ξεχωριστά σηµεία, εκ των οποίων
ένα αφορά την αναδοχή και το άλλο την τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων. Στο Τµήµα Β η
κοινή θέση εισάγει µια νέα παρεπόµενη υπηρεσία, και συγκεκριµένα τις υπηρεσίες τις σχετιζόµενες
µε την αναδοχή, και η διατύπωση του κειµένου του Τµήµατος Γ έχει βελτιωθεί και καταστεί
σαφέστερη. Η τροπολογία 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα εµπορεύµατα έχει
ενσωµατωθεί εν µέρει στην αιτιολογική σκέψη 14.

Η αιτιολογική σκέψη 9 καθιστά σαφές ότι όπου γίνεται λόγος στο κείµενο για πρόσωπα, θα πρέπει
να νοούνται τόσο τα φυσικά όσο και τα νοµικά πρόσωπα, και µε τον τρόπο αυτόν ενσωµατώνει το
πνεύµα αρκετών τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τροπολογίες 6, 14, 15, 16 και 130)
µε τις οποίες τροποποιήθηκε η πρόταση της Επιτροπής ώστε να καταστεί τούτο σαφές.

Τίτλος ΙΙ � όροι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία των επιχειρήσεων
επενδύσεων

Κεφάλαιο Ι � όροι και διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

Όσον αφορά τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, η κοινή θέση
ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την πρόταση της Επιτροπής.

Στο άρθρο 5 (άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής)

− η διάταξη µε την οποία δίνεται σε φυσικά πρόσωπα το δικαίωµα για χορήγηση άδειας
λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων έχει µεταφερθεί στον ορισµό της επιχείρησης
επενδύσεων στο άρθρο 4 παράγραφος 1, και η διατύπωση των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 5 έχει καταστεί πιο εξειδικευµένη,

− οι ΠΜ∆ καθίστανται υποκείµενοι σε όλες τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙ Κεφάλαιο 1, και µε τον
τρόπο αυτόν ενσωµατώνεται η τροπολογία 35 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

− η διάταξη σχετικά µε τα κεντρικά γραφεία µια επιχείρησης επενδύσεων, η οποία βρισκόταν
προηγουµένως στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, παραµένει στο άρθρο 5
παράγραφος 4,

− η διάταξη που επιτρέπει τη µεταβίβαση καθηκόντων στην παράγραφο 5 έχει ευθυγραµµισθεί
µε τη γενική προσέγγιση της κοινής θέσης σχετικά µε τη µεταβίβαση καθηκόντων, η οποία
δεν επιτρέπει την µεταβίβαση δηµόσιας εξουσίας ή διακριτικής ευχέρειας.
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Τα άρθρα 6 έως 11 της κοινής θέσης (άρθρα 5 έως 10 της πρότασης της Επιτροπής) έχουν

ουσιαστικά παραµείνει αµετάβλητα σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο,  στο

άρθρο 10 παράγραφος 1 (άρθρο 9 της πρότασης της Επιτροπής) τα καθήκοντα των αρµόδιων

αρχών καθορίζονται σαφέστερα, και το άρθρο 10 παράγραφος 4 έχει συµπληρωθεί ούτως ώστε να

καλύπτει επίσης τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.

Το άρθρο 12 διατηρεί το κείµενο του άρθρου 11 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής. Το

Συµβούλιο θεωρεί ότι η διάταξη που περιέχεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της πρότασης της

Επιτροπής τροποποιεί την οδηγία 93/6/ΕΟΚ και για τον λόγο αυτόν έχει περιληφθεί, στην

τροποποιηµένη της µορφή, στο άρθρο 67 της κοινής θέσης, µε το οποίο τροποποιείται η εν λόγω

οδηγία (βλ. κατωτέρω).

Οι αλλαγές στο άρθρο 13 (άρθρο 12 της πρότασης της Επιτροπής) πρέπει να εξεταστούν µαζί µε

τις αλλαγές που έχουν γίνει στο άρθρο 18 (άρθρο 16 της πρότασης της Επιτροπής). Χωρίς να

εισάγει µείζονος σηµασίας αλλαγές στις οργανωτικές απαιτήσεις, η κοινή θέση εισάγει µια

διατύπωση που αποσκοπεί στον διαχωρισµό των διατάξεων του άρθρου 18 σχετικά µε τις

συγκρούσεις συµφερόντων από τις διατάξεις του άρθρου 13 για τις οργανωτικές απαιτήσεις. Η

διατύπωση των πρώτων πέντε παραγράφων ειδικότερα, έχει καταστεί πιο εξειδικευµένη, και οι

παράγραφοι 5 και 6 της πρότασης της Επιτροπής έχουν συγχωνευθεί. Οι τροπολογίες 39 και 40 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ενσωµατωθεί και η τροπολογία 38 έχει εν µέρει ενσωµατωθεί

στη νέα διατύπωση της παραγράφου 2.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 25 και 26 καθιστούν σαφές ότι η αρχή του διαχωρισµού των κεφαλαίων

των πελατών από τα κεφάλαια της επιχείρησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 8,

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. Οµοίως, όταν ένας πελάτης, σύµφωνα

µε την κοινοτική νοµοθεσία και ειδικότερα η οδηγία για τις συµφωνίες παροχής

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας 5, 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.

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

2002, για τις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, ΕΕ L 168, της 27.06.2002,
σ. 43.
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Το άρθρο 14, άρθρο 13 της πρότασης της Επιτροπής, σχετικά µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης

και οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜ∆, έχει συµπληρωθεί µε πρόσθετες διατάξεις που

αφορούν τα χρηµατοπιστωτικά µέσα των οποίων επιτρέπεται η διαπραγµάτευση, καθώς επίσης και

τις διαθέσιµες πληροφορίες· οι διατάξεις αυτές έχουν συνταχθεί µε σκοπό να εξασφαλιστεί η

αναγκαία ευελιξία, µε δεδοµένη την ποικιλοµορφία των ΠΜ∆. Η κοινή θέση δεν διατηρεί την

απαίτηση της «καλύτερης δυνατής τιµής» που περιέχεται στην πρόταση της Επιτροπής. Τούτο, σε

συνδυασµό µε την επιδειχθείσα ευκαµψία στη διατύπωση αυτού του άρθρου ανταποκρίνεται σε

ορισµένους από τους προβληµατισµούς που ενέπνευσαν την τροπολογία 149 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Όπως είχε προταθεί στην τροπολογία 44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ιδιότητα του µέλους

ενός ΠΜ∆ δεν συνδέεται πλέον µε την έννοια των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων. Απεναντίας,

στο άρθρο αναφέρεται ότι οι κανόνες για την ιδιότητα µέλους πρέπει να είναι διαφανείς, να

βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια, και να πληρούν τους όρους για την ιδιότητα µέλους σε

ρυθµιζόµενη αγορά που προβλέπονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι

διατάξεις για την προστασία των πελατών στα άρθρα 19, 21 και 22 δεν έχουν εφαρµογή στις

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

ΠΜ∆ και των µελών του ή των συµµετεχόντων σ� αυτόν σε σχέση µε τη χρησιµοποίησή του, στα

πλαίσια των κανόνων που το διέπουν.

Κρίθηκε ότι θα αποτελούσε περιττή επιβάρυνση του κειµένου της οδηγίας να απαιτείται οι κανόνες

και διαδικασίες για έναν ΠΜ∆ να υπόκεινται σε προηγούµενη έγκριση από το κράτος µέλος,

δεδοµένου ότι µια επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί έναν ΠΜ∆ υπόκειται ανά πάσα στιγµή

σε συνεχή εποπτεία σύµφωνα µε τη γενική διάταξη του άρθρου 17.

Το Συµβούλιο δεν έκρινε αναγκαία την πρόβλεψη εκτελεστικών µέτρων που να εγκρίνονται σε

κοινοτικό επίπεδο στο άρθρο 14, και κατόπιν τούτου η τελευταία παράγραφος του άρθρου 13 της

πρότασης της Επιτροπής δεν έχει περιληφθεί στην κοινή θέση.

Το άρθρο 15 διατηρεί ουσιαστικά το κείµενο του άρθρου 14 της πρότασης της Επιτροπής.
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Κεφάλαιο ΙΙ � όροι λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων

Το άρθρο 15 της πρότασης της Επιτροπής έχει διαχωριστεί σε δύο ξεχωριστά άρθρα στην κοινή
θέση. Το πρώτο, το άρθρο 16 αφορά την τακτική επανεξέταση των όρων χορήγησης της αρχικής
άδειας, και το άλλο, δηλαδή το άρθρο 17 αφορά τις γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή
εποπτεία. Η διατύπωση έχει γίνει πλέον ευέλικτη και δυναµική, επικεντρώνεται δε στις διαδικασίες
εποπτείας. Όπως και στο άρθρο 5, οι διατάξεις που επιτρέπουν τη µεταβίβαση καθηκόντων έχουν
ευθυγραµµιστεί µε τη γενική αντιµετώπιση της µεταβίβασης καθηκόντων στην κοινή θέση, που
συνίσταται στο να µην επιτρέπεται η µεταβίβαση δηµόσιας εξουσίας ή διακριτικής ευχέρειας.

Το άρθρο 18, άρθρο 16 της πρότασης της Επιτροπής, έχει αναδιαρθρωθεί µαζί µε το άρθρο 13, βλ.
ανωτέρω, και το πεδίο εφαρµογής του έχει διευρυνθεί ώστε να καλύπτει και τις συγκρούσεις
συµφερόντων µεταξύ µιας επιχείρησης επενδύσεων και των προσώπων που συνδέονται µαζί τους
άµεσα ή έµµεσα µε σχέση ελέγχου.

Το άρθρο 17 της πρότασης της Επιτροπής απαλείφθηκε ως περιττό.

Το άρθρο 19, άρθρο 18 της πρότασης της Επιτροπής, που αφορά τις υποχρεώσεις επαγγελµατικής
δεοντολογίας, έχει καταστεί σαφέστερο και περιλαµβάνει περισσότερες αποχρώσεις διατύπωσης από
ό,τι η πρόταση της Επιτροπής. Σχετικά µε την απαίτηση ότι µια επιχείρηση επενδύσεων θα πρέπει να
αξιολογεί τον πελάτη, τη χρηµατοοικονοµική κατάστασή του και τους επενδυτικούς στόχους του καθώς
επίσης και τη γνώση του για το επενδυτικό πεδίο, ώστε να εισηγείται το κατάλληλο χρηµατοπιστωτικό
µέσο, δηλαδή τη λεγόµενη αξιολόγηση καταλληλότητας, το κείµενο τώρα περιλαµβάνει πρόβλεψη για
σταδιακή αντιµετώπιση. Εξαρτάται από την υπηρεσία που ζητείται:

- µια πλήρης αξιολόγηση της καταλληλότητας πρέπει να εφαρµόζεται όταν µια επιχείρηση
παρέχει επενδυτικές συµβουλές ή διαχείριση χαρτοφυλακίου, παράγραφος 4,

- τα κράτη µέλη επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων να µην εφαρµόζουν την αξιολόγηση
καταλληλότητας στις περιπτώσεις αποκλειστικά και µόνο εκτέλεσης εντολών του πελάτη,
παράγραφος 6, και

- απαιτείται λιγότερη αυστηρή αξιολόγηση καταλληλότητας για ενδιάµεσες περιπτώσεις,
παράγραφος 5.

Στην αιτιολογική σκέψη 29 επεξηγείται ότι πρέπει να θεωρείται ως µια υπηρεσία που
παρέχεται µε πρωτοβουλία του πελάτη.

Το κείµενο του άρθρου 19 περιλαµβάνει την τροπολογία 52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ενσωµατώνει τις τροπολογίες 50, 51 και 53 σε τροποποιηµένη µορφή καθώς επίσης και τµήµατα
των τροπολογιών 54 και 69.
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Ειδική εξαίρεση προβλέπεται στην παράγραφο 9 όταν µια επενδυτική υπηρεσία παρέχεται 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.

Τα ζητήµατα του κράτους καταγωγής/υποδοχής αντιµετωπίζονται στο άρθρο 32, και κατά συνέπεια
οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 18 της πρότασης της Επιτροπής δεν έχουν περιληφθεί στο
άρθρο 19 της κοινής θέσης.

Το άρθρο 18 παράγραφος 10 της πρότασης της Επιτροπής περιέχεται σε ξεχωριστό άρθρο, το
άρθρο 20  της κοινής θέσης, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών µέσω άλλης επιχείρησης
επενδύσεων, ενσωµατώνοντας έτσι το πνεύµα της τροπολογίας 60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το άρθρο 21, άρθρο 19 της πρότασης της Επιτροπής καθορίζει την υποχρέωση εκτέλεσης των
εντολών µε τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους, και περιλαµβάνει τις διατάξεις για τον
τόπο εκτέλεσης, που αντιµετωπίζεται ως µέρος της πολιτικής εκτέλεσης εντολών. Η προσοχή
επικεντρώνεται στις διαδικασίες που οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τον πελάτη και
για τα δικαιώµατα του πελάτη. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις επενδύσεων όπως,
κατά την εκτέλεση των εντολών να λαµβάνουν όλα τα εύλογα µέτρα ώστε να επιτυγχάνουν το
βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες τους καθώς επίσης και να καταρτίζουν και να
εφαρµόζουν αποτελεσµατικές ρυθµίσεις για τη συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή. Ωστόσο, µια
ειδική οδηγία πελάτη πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστή. Η πολιτική εκτέλεσης εντολών και οι
ρυθµίσεις εκτέλεσης εντολών πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται σε τακτική βάση,
και οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει να είναι σε θέση να καταδεικνύουν στους πελάτες τους,
εφόσον το ζητήσουν, ότι εξετέλεσαν τις εντολές τους σύµφωνα µε την πολιτική εκτέλεσης εντολών
της επιχείρησης.

Ο τόπος εκτέλεσης αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της πολιτικής εκτέλεσης εντολών, για την οποία ο
πελάτης πρέπει να παρέχει τη συναίνεσή του. Όταν η πολιτική εκτέλεσης εντολών προβλέπει τη
δυνατότητα εκτέλεσης των εντολών των πελατών εκτός ρυθµιζόµενων αγορών  ή ΠΜ∆, η
επιχείρηση επενδύσεων πρέπει να πληροφορεί σχετικά τους πελάτες της ή τους δυνητικούς πελάτες
της, και πρέπει να λαµβάνεται προηγουµένως η ρητή συναίνεση των πελατών πριν από την
εκτέλεση των εντολών τους εκτός ρυθµιζόµενων αγορών  ή ΠΜ∆. Προκειµένου να εξασφαλίσουν
ότι έχουν την αναγκαία ευελιξία για την πολιτική εκτέλεσης εντολών, οι επιχειρήσεις επενδύσεων
µπορούν να επιλέξουν να λάβουν τη συναίνεση αυτή είτε υπό τη µορφή γενικής συµφωνίας είτε
όσον αφορά µεµονωµένες συναλλαγές.
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Το κείµενο του άρθρου 21 ενσωµατώνει πλήρως ή εν µέρει το πνεύµα των τροπολογιών 9, 61, 63,

64, 65 και 67 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σχετικά µε το θέµα του ελέγχου από το κράτος µέλος

υποδοχής/καταγωγής και την τροπολογία 66, βλ. τα σχόλια για το άρθρο 32 κατωτέρω.

Οι διατάξεις για τους κανόνες εκτελέσεως των εντολών πελατών που καθορίζονται στο άρθρο 22

(άρθρο 20 της πρότασης της Επιτροπής) έχουν προσαρµοστεί στην τροποποιηµένη διατύπωση του

άρθρου 21 της κοινής θέσης· οι παράγραφοι 1 και 2 της πρότασης της Επιτροπής έχουν

συγχωνευθεί, η παράγραφος 3 έχει απαλειφθεί και η διάταξη για τα εκτελεστικά µέτρα έχει

αναπροσαρµοστεί. Το άρθρο 22 παράγραφος 2 της κοινής θέσης έχει περιοριστεί στις µετοχές και

έχει προστεθεί η εναλλακτική δυνατότητα για τα κράτη µέλη να αποφασίσουν ότι οι επιχειρήσεις

επενδύσεων εκπληρώνουν την υποχρέωση να δηµοσιοποιήσουν τη µη εκτελεσθείσα οριακή εντολή

πελάτη διαβιβάζοντας την εντολή σε ρυθµιζόµενη αγορά και/ή σε ΠΜ∆. Η τροπολογία 70 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει έτσι περιληφθεί εν µέρει. Σχετικά µε το θέµα του ελέγχου από το

κράτος µέλος υποδοχής/καταγωγής και την τροπολογία 73, βλ. σχόλια για το άρθρο 32 κατωτέρω.

Το άρθρο 23 της κοινής θέσης µε τις διατάξεις για τους συνδεδεµένους αντιπροσώπους έχει

τροποποιηθεί σε σύγκριση µε το άρθρο 21 της πρότασης της Επιτροπής.

Οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του τοµέα των χρηµατοπιστωτικών

υπηρεσιών σε µερικά κράτη µέλη ενώ σε άλλα δεν αποτελούν κάτι το συνηθισµένο. Ως εκ τούτου

το Συµβούλιο έκρινε ότι ενώ το θέµα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων θα πρέπει να ρυθµίζεται

από την παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίσουν ένα

κανονιστικό καθεστώς που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις επενδύσεων να ορίζουν τέτοιους

αντιπροσώπους, και αποφάσισε κατά συνέπεια να καταστήσει προαιρετική για τα κράτη µέλη τη

δυνατότητα να ορίζουν συνδεδεδεµένους αντιπροσώπους. Το κείµενο του άρθρου έχει έτσι

αναπροσαρµοστεί µε βάση τον προαιρετικό χαρακτήρα της χρησιµοποίησης των συνδεδεµένων

αντιπροσώπων, και αναδιατυπώθηκε ώστε να παρέχεται στα κράτη µέλη ένας υψηλός βαθµός

ευελιξίας στις ρυθµίσεις για αυτούς τους αντιπροσώπους. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Συµβούλιο

θεωρεί επίσης σκόπιµο να επιτρέπεται στα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της δυνατότητας να

επιτρέπουν στους συνδεδεµένους αντιπροσώπους που είναι εγγεγραµµένοι στο έδαφός τους να

κατέχουν χρήµατα ή/και χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών για λογαριασµό και υπό την πλήρη

ευθύνη της επιχείρησης επενδύσεων για την οποία ενεργούν. Τούτο µπορεί να επιτρέπεται µόνο

στο έδαφος του κράτους µέλους στο οποίο ο συνδεδεµένος αντιπρόσωπος είναι εγγεγραµµένος ή,

στην περίπτωση µιας διασυνοριακής πράξης, στο έδαφος του κράτους µέλους το οποίο επιτρέπει σε

έναν συνδεδεµένο αντιπρόσωπο να κατέχει χρήµατα πελατών του.
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Η οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων να αναλαµβάνουν

δραστηριότητες που καλύπτονται από άλλες οδηγίες και συναφείς δραστηριότητες σχετικά µε

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν καλύπτονται από την οδηγία. Η παράγραφος 4

συνεπώς περιλαµβάνει την υποχρέωση για τα κράτη µέλη να απαιτούν από τις επιχειρήσεις

επενδύσεων που ορίζουν συνδεδεµένους αντιπροσώπους να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να

αποφεύγεται κάθε ενδεχόµενο δυσµενών επιπτώσεων που θα µπορούσαν να έχουν άλλες

δραστηριότητες ενός συνδεδεµένου αντιπροσώπου στις δραστηριότητες που ασκεί αυτός για

λογαριασµό της επιχείρησης επενδύσεων.

Με την κοινή θέση έχει αρθεί η σύνδεση ανάµεσα στην ιδιότητα του επιλέξιµου

αντισυµβαλλόµενου και στην ιδιότητα µέλους ενός ΠΜ∆ ή µιας ρυθµιζόµενης αγοράς και η

διατύπωση του άρθρου 24 (άρθρο 22 της πρότασης της Επιτροπής) τροποποιήθηκε αναλόγως.

Επιπροσθέτως, το άρθρο έχει αποσαφηνιστεί: οι διατάξεις σχετικά µε τα πρόσωπα που τα κράτη

µέλη πρέπει να αναγνωρίζουν ως επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους και εκείνα που µπορούν να

αναγνωρίζουν έχουν διαχωριστεί σε δύο παραγράφους, ήτοι τις παραγράφους 2 και 3 αντιστοίχως,

ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη µεταχείριση κάθε κατηγορίας, η δε υποχρέωση  η οποία

περιλαµβανόταν προηγουµένως στην παράγραφο 2 της πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε τη

συµφωνία να αντιµετωπίζεται µια επιχείρηση ως επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος περιλαµβάνεται

τώρα στην παράγραφο 3. Μερικές επιχειρήσεις µεταφέρθηκαν από την προαιρετική στην

υποχρεωτική κατηγορία, και ιδίως οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και τα συνταξιοδοτικά ταµεία,

οι διαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και οι εθνικές κυβερνήσεις. Στην

παράγραφο 4 έχει προστεθεί µια διάταξη για τις οντότητες τρίτων χωρών. Τέλος, στην

παράγραφο 5 η διαδικασία της επιτροπής αποσαφηνίστηκε και τροποποιήθηκε ώστε να ληφθούν

υπόψη οι παραπάνω αλλαγές. Η τροπολογία 77 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει έτσι

περιληφθεί, µε διαφορετική διατύπωση, και οι τροπολογίες 75, 76 και 78 έχουν περιληφθεί εν

µέρει.

Το άρθρο 25 έχει παραµείνει ουσιαστικά το ίδιο µε το άρθρο 23 της πρότασης της Επιτροπής. Η

κυριότερη αλλαγή υπήρξε ο καθορισµός της αρχής η οποία πρέπει να λαµβάνει τις πληροφορίες

που προβλέπονται στο άρθρο και του τρόπου διαβίβασης των πληροφοριών. Η τροπολογία 80 έχει

εν µέρει ενσωµατωθεί. Σχετικά µε τον έλεγχο από το κράτος µέλος υποδοχής/καταγωγής και την

τροπολογία 82, βλ. τα σχόλια για το άρθρο 32 κατωτέρω.
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Οι πληροφορίες της παραγράφου 3 πρέπει να αναφέρονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους

καταγωγής. 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. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 7, οι εκθέσεις διαβιβάζονται στην αρµόδια

αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, τούτο διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις αρµόδιες αρχές

του κράτους µέλους καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων, εκτός εάν αυτές αποφασίσουν ότι δεν

επιθυµούν να λαµβάνουν αυτές τις πληροφορίες.

Το άρθρο 26 (άρθρο 24 της πρότασης της Επιτροπής) αναδιατυπώθηκε ώστε να επικεντρωθεί στον

έλεγχο της συµµόρφωσης µε τους κανόνες του ΠΜ∆ και µε άλλες εκ του νόµου υποχρεώσεις παρά

στον έλεγχο των συναλλαγών, και η διάταξη σχετικά µε τα εκτελεστικά µέτρα έχει παραληφθεί ως

περιττή.

Το άρθρο 27 της κοινής θέσης (άρθρο 25 της πρότασης της Επιτροπής) αφορά την υποχρέωση των

επιχειρήσεων επενδύσεων που είναι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές να ανακοινώνουν δηµόσια

δεσµευτικά ζεύγη εντολών. Ένας συστηµατικός εσωτερικοποιητής ορίζεται στο άρθρο 4

παράγραφος 1 στοιχείο 7 ως επιχείρηση επενδύσεων η οποία συναλλάσσεται σε οργανωµένη,

τακτική και συστηµατική βάση για ίδιο λογαριασµό εκτελώντας εντολές πελατών εκτός

ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆.

Ωστόσο, η κοινή θέση είναι διαρθρωµένη κατά τρόπο ελαφρώς διαφορετικό από το άρθρο 25 της

πρότασης της Επιτροπής και περιλαµβάνει µερικούς όρους που δεν προέβλεπε η τελευταία, µε

στόχο την πρόληψη στρεβλώσεων στην αγορά και την προστασία των επενδυτών.

Για τις συναλλαγές το µέγεθος των οποίων δεν είναι µεγάλης κλίµακας σε σχέση µε το κανονικό

µέγεθος της αγοράς, οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να αποκαλύπτουν οι ίδιες στην αγορά

τους όρους υπό τους οποίους οι ίδιες είναι έτοιµες να αγοράσουν ή να πωλήσουν µια συγκεκριµένη

µετοχή· βλ. επίσης άρθρο 22 παράγραφος 2 όσον αφορά την υποχρέωση δηµοσιοποίησης µιας µη

εκτελεσθείσας οριακής εντολής πελάτη.
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Οι συστηµατικοί εσωτερικοποιητές δεν δεσµεύονται να ανακοινώνουν δηµόσια ζεύγη εντολών

στην περίπτωση που δεν επιθυµούν να αγοράζουν/πωλούν. Για µεγαλύτερες συναλλαγές

(συγκεκριµένα συναλλαγές µεγαλύτερης κλίµακας σε σχέση µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς),

οι προαναφερόµενες απαιτήσεις διαφάνειας πριν τη διαπραγµάτευση δεν εφαρµόζονται,

επιτρέπεται δε η διαπραγµάτευση των τιµών µε τον πελάτη. Επιτρέπεται επίσης στις επιχειρήσεις,

σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, να βελτιώνουν επιλεκτικά τις τιµές που ανακοινώνονται δηµόσια

όσον αφορά συναλλαγές που πρέπει να γίνουν µε επαγγελµατίες πελάτες εφόσον η τιµή αυτή κείται

εντός δηµοσιευµένου εύρους που δεν απέχει πολύ από τις συνθήκες της αγοράς και οι συναλλαγές

έχουν µέγεθος µεγαλύτερο από εκείνο των συναλλαγών που κατά κανόνα πραγµατοποιούν οι

ιδιώτες επενδυτές.

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. ∆ικαιούνται επίσης να ενηµερώνουν τα ζεύγη εντολών τους και,

υπό εξαιρετικές συνθήκες αγοράς, να τα ανακαλούν.

Η κοινή θέση περιλαµβάνει έτσι το πνεύµα της τροπολογίας 88 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

µέρη της τροπολογίας 86.

Το άρθρο 28 για τις πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων µετά τη

διαπραγµάτευση είναι σε µεγάλο βαθµό αναλλοίωτο σε σύγκριση µε το άρθρο 26 της πρότασης της

Επιτροπής. Έχει προστεθεί η έκφραση «κατ�ελάχιστον» ώστε να καταστεί σαφής ο χαρακτήρας

ελαχίστου ορίου της διάταξης.

Η διατύπωση των άρθρων29 και 30 (άρθρα 27 και 28 της πρότασης της Επιτροπής) όσον αφορά τις

προ και µετα-διαπραγµατευτικές απαιτήσεις διαφάνειας για τους ΠΜ∆ είναι τώρα

ευθυγραµµισµένη µε τη διατύπωση των αντίστοιχων άρθρων 44 και 45 για τις προ και µετα-

διαπραγµατευτικές προϋποθέσεις διαφάνειας για τις ρυθµιζόµενες αγορές, µε την ελάχιστη

αναγκαία προσαρµογή ώστε να ληφθεί υπόψη ο χαρακτήρας των ΠΜ∆. Στην περίπτωση των

άρθρων 44 και 45, το Συµβούλιο έκρινε ότι ήταν αναγκαία τα εκτελεστικά µέτρα και όρισε ότι,

εκτός εάν τούτο δικαιολογείται από τον ειδικό χαρακτήρα του ΠΜ∆, το περιεχόµενο των

εκτελεστικών µέτρων πρέπει να είναι ισοδύναµο µε εκείνο των εκτελεστικών µέτρων που

προβλέπονται στα άρθρα 44 και 45 για τις ρυθµιζόµενες αγορές. Τοιουτοτρόπως η τροπολογία 95

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκε όπως είχε προταθεί και η τροπολογία 94

περιλήφθηκε εν µέρει στην κοινή θέση.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ � δικαιώµατα των επιχειρήσεων επενδύσεων

Το κεφάλαιο ΙΙΙ ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής µε τις
ακόλουθες αλλαγές :

- Τα άρθρα 31 και 32 (άρθρα 29 και 30 της πρότασης της Επιτροπής) σχετικά µε την
ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και την εγκατάσταση υποκαταστήµατος
αναφέρουν ότι η παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών επιτρέπεται µόνο σε συνδυασµό µε
επενδυτική υπηρεσία ή/και δραστηριότητα, έχει δε προστεθεί µια νέα διάταξη και στα δύο
άρθρα για την αποσαφήνιση της κατάστασης όταν χρησιµοποιούνται συνδεδεµένοι
αντιπρόσωποι σε κράτος µέλος υποδοχής,

- στην παράγραφο 6 του άρθρου 31 έχει εισαχθεί µια ειδική διαδικασία κοινοποίησης, µε
πρότυπο τις διατάξεις περί κοινοποίησης για την παροχή υπηρεσιών στην περίπτωση που
επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς προτίθεται να εγκαταστήσει την υποδοµή για
την πρόσβαση και τη χρήση των συστηµάτων τους από χρήστες εγκατεστηµένους σε κράτος
µέλος υποδοχής,

- η κυριότερη αλλαγή σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής είναι ότι το πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 32 παράγραφος 7 επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τα άρθρα 21, 22, 25,
27 και 28, και ότι έχει καταστεί σαφές ότι η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής του
υποκαταστήµατος αναλαµβάνει την ευθύνη µόνον όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται
από το υποκατάστηµα εντός του εδάφους της χώρας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από
υποκατάστηµα εκτός του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται το υποκατάστηµα,
παραµένουν υπό την ευθύνη του κράτους µέλους καταγωγής. Τοιουτοτρόπως η κοινή θέση
έχει ενσωµατώσει τµήµατα των τροπολογιών 66, 73, 82 και 98 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

- Στο άρθρο 33 (άρθρο 31 της πρότασης της Επιτροπής) το στοιχείο β) της παραγράφου 1 και
η παράγραφος 3 απαλείφθηκαν ως περιττές,

- Στο άρθρο 34 (άρθρο 32 της πρότασης της Επιτροπής) ορίζεται, όπως προτείνεται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 99, ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να
έχουν το δικαίωµα, και όχι απλώς τη δυνατότητα, πρόσβασης σε συστήµατα κεντρικού
αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού. Στην παράγραφο 2 στοιχείο β)
προσετέθη επιπλέον µια διάταξη για τις αρµοδιότητες των εθνικών κεντρικών τραπεζών ως
εποπτών των συστηµάτων διακανονισµού ή των άλλων εποπτικών αρχών αυτών των
συστηµάτων,
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- Η διάταξη του άρθρου 32 παράγραφος 4 της πρότασης της Επιτροπής για τους κανόνες

εφαρµογής δεν διατηρήθηκε στο άρθρο 34, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν επιθυµούσε να

αφήσει ανοικτό το ενδεχόµενο να θιγούν τυχόν µελλοντικά µέτρα για τις ρυθµίσεις

εκκαθάρισης και διακανονισµού,

- Προσετέθη ένα νέο άρθρο 35 όσον αφορά τις διατάξεις για τα συστήµατα κεντρικού

αντισυµβαλλόµενου, εκκαθάρισης και διακανονισµού ως προς τους ΠΜ∆, το οποίο δεν

περιλαµβανόταν στην πρόταση της Επιτροπής, αλλά το οποίο το Συµβούλιο έκρινε αναγκαίο

ώστε να συµπληρωθούν οι διατάξεις του άρθρου 34.

Τίτλος ΙΙΙ � ρυθµιζόµενες αγορές

Ο Τίτλος ΙΙΙ τροποποιήθηκε κυρίως ώστε να γίνουν ορισµένες τεχνικές διευκρινίσεις και έχουν

προστεθεί διατάξεις, όπου ήταν σκόπιµο, για την αποσαφήνιση της διάκρισης µεταξύ του

διαχειριστή αγοράς και της ίδιας της αγοράς.

Λαµβανοµένων υπόψη των αντίστοιχων διατάξεων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, το άρθρο 36

(άρθρο 33 της πρότασης της Επιτροπής) σχετικά µε την άδεια λειτουργίας και το εφαρµοστέο

δίκαιο για τις ρυθµιζόµενες αγορές τροποποιήθηκε κυρίως όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία της

συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις για την αρχική χορήγηση άδειας λειτουργίας και τις απαιτήσεις

για το εφαρµοστέο µέρος της οδηγίας, και σχετικά µε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Οι

τροπολογίες 158 και 101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αµφότερες ενσωµατωθεί στην

κοινή θέση καθώς επίσης και µέρος της τροπολογίας 103. Η διατύπωση του άρθρου 37 έχει

καταστεί σαφέστερη και έχει περιληφθεί το πνεύµα της τροπολογίας 104 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. Η διάταξη που περιλαµβάνεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 της πρότασης της

Επιτροπής µεταφέρθηκε στο άρθρο 36 παράγραφος 3 της κοινής θέσης.
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Στα άρθρα 38, 39 και 40 (άρθρα 35, 36 και 37 της πρότασης της Επιτροπής) έχουν γίνει µόνο
ελάσσονος σηµασίας αλλαγές. Το άρθρο 38 αναφέρεται τώρα στην «ουσιαστική επιρροή» στη
διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς εν αντιθέσει προς τον «πραγµατικό έλεγχο» που ανεφέρετο
στην πρόταση της Επιτροπής, και το άρθρο 39 στοιχείο (δ) δεν αναφέρεται πλέον στην έγκριση των
κανόνων της ρυθµιζόµενης αγοράς µε στόχο τη συνεχή υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις αρχικές
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τις απαιτήσεις βάσει του τίτλου ΙΙΙ που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 36 παράγραφοι 2 και 3. Στο άρθρο 40 έχει προστεθεί µια νέα διάταξη
στην παράγραφο 6 για την αποσαφήνιση των ρυθµίσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Οι
τροπολογίες 106 και 114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγιναν δεκτές σε αναδιατυπωµένη µορφή,
και οι τροπολογίες 108 και 112 έχουν περιληφθεί εν µέρει.

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις περιλαµβάνονται τώρα στο άρθρο 39 στοιχείο (στ) µε το οποίο
απαιτείται από τη ρυθµιζόµενη αγορά 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. Οι απαιτήσεις που
καθορίζονταν στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 34 της πρότασης της Επιτροπής έχουν τώρα
απαλειφθεί ώστε να µην αποκλειστεί το ενδεχόµενο οιασδήποτε µελλοντικής αναθεώρησης της
οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (οδηγία περί επάρκειας κεφαλαίων). Η αιτιολογική σκέψη 50 υπενθυµίζει έτσι
ότι 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.

Το άρθρο 41 (άρθρο 38 της πρότασης της Επιτροπής) σχετικά µε την αναστολή και απόσυρση
χρηµατοπιστωτικών µέσων από τη διαπραγµάτευση έχει συµπληρωθεί µε διάταξη που ορίζει ότι,
κατά την ενηµέρωσή τους για µια αναστολή ή απόσυρση, οι αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών
µελών από εκείνο που έχει ζητήσει την αναστολή ή απόσυρση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου
απαιτούν µε τη σειρά τους την αναστολή ή απόρσυση αυτού του χρηµατοπιστωτικού µέσου από τη
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενες αγορές και ΠΜ∆ που λειτουργούν υπό την εποπτεία τους.

Το άρθρο 42 (άρθρο 39 της πρότασης της Επιτροπής) έχει αναδιατυπωθεί, όπως προτείνεται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 116, ώστε να αποφευχθεί ο περιορισµός της πρόσβασης
σε ρυθµιζόµενες αγορές στην έννοια των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων. Έχουν δε εισαχθεί
περαιτέρω διατάξεις που ρυθµίζουν την εξ αποστάσεως συµµετοχή, συµπεριλαµβανοµένων
απαιτήσεων για πληροφόρηση µεταξύ κρατών µελών καταγωγής και υποδοχής.
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Η διατύπωση του άρθρου 43 (άρθρο 40 της πρότασης της Επιτροπής) επικεντρώνεται τώρα
περισσότερο στον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τους κανόνες της αγοράς εν αντιθέσει προς τον
έλεγχο των συναλλαγών. Το κείµενο έχει τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η
αρµόδια αρχή για τη διερεύνηση και τη δίωξη των καταχρήσεων αγοράς µπορεί να είναι
διαφορετική από τη συνήθη αρµόδια αρχή. Μόνο σηµαντικές παραβάσεις των κανόνων θα πρέπει
να αναφέρονται στην αρµόδια αρχή και τοιουτοτρόπως η κοινή θέση περιλαµβάνει το πνεύµα της
τροπολογίας 117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 44 παράγραφος 1 και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 45
παράγραφος 1 (άρθρα 41 και 42 της πρότασης της Επιτροπής) τροποποιήθηκαν ώστε να περιληφθεί
η δυνατότητα για µια ρυθµιζόµενη αγορά να επιτρέπει σε συστηµατικούς εσωτερικοποιητές την
πρόσβαση στους τρόπους που χρησιµοποιούν για τη δηµοσιοποίηση των τιµών. Το άρθρο 45
παράγραφος 2 έχει καταστεί περισσότερο ευέλικτο, επιτρέποντας την απαλλαγή από τις προ-
διαπραγµατευτικές προϋποθέσεις διαφάνειας ανάλογα µε το µοντέλο αγοράς και το είδος και όγκο
των εντολών, ενσωµατώνοντας έτσι την ευελιξία που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στην τροπολογία 118. Το άρθρο 45 παράγραφος 2 είναι επίσης τώρα περισσότερο ευέλικτο και
επιτρέπει την αναβολή της δηµοσιοποίησης των συναλλαγών ανάλογα µε το είδος ή τον όγκο τους.
Στα άρθρα 44 και 45 οι διατάξεις για τα εκτελεστικά µέτρα έχουν αναπροσαρµοστεί στις αλλαγές
στο κείµενο και περιορίζονται σε αυτά που το Συµβούλιο έκρινε αναγκαία.

Το άρθρο 46 ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό το άρθρο 43 της πρότασης της Επιτροπής µε εξαίρεση
ορισµένες λεπτοµέρειες. Στην παράγραφο 2 εισήχθη µια διάταξη µε στόχο την αποφυγή
επικάλυψης των ελέγχων. Το άρθρο 47 (άρθρο 44 της πρότασης της Επιτροπής) τροποποιεί επίσης
µόνον ελαφρώς την πρόταση της Επιτροπής, απαιτώντας από την Επιτροπή να ενηµερώνει τις
ιστοσελίδες της κάθε φορά που ένα κράτος µέλος κοινοποιεί αλλαγές στον κατάλογό του των
ρυθµιζόµενων αγορών.

Τίτλος IV � αρµόδιες αρχές

Ο Τίτλος IV έχει αναδιαρθρωθεί ώστε να βελτιωθεί η λογική και η συνοχή του κειµένου. Οι
διατάξεις σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές σε ένα κράτος µέλος περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο Ι.
Περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικά µε τον διορισµό των αρµόδιων αρχών, την υποχρέωση αυτών
των αρχών να συνεργάζονται σε εθνικό επίπεδο και τους κανόνες περί επαγγελµατικού απορρήτου.
Το Κεφάλαιο ΙΙ περιλαµβάνει τους κανόνες συνεργασίας µεταξύ αρµόδιων αρχών διαφορετικών
κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων για τη συνεργασία και τις διασυνοριακές
ανταλλαγές πληροφοριών. Για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της συνεργασίας και των
ανταλλαγών πληροφοριών, η κοινή θέση εισάγει την υποχρέωση για τα κράτη µέλη να ορίζουν
ενιαία αρµόδια αρχή ως σηµείο επαφής για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
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Κεφάλαιο Ι � ορισµός, εξουσίες, πόροι και διαδικασίες προσφυγής

Χωρίς να αλλάζει το βασικό κείµενο του άρθρου 45 της πρότασης της Επιτροπής, το άρθρο 48 της

κοινής θέσης έχει διατυπωθεί κατά τρόπο που καθορίζει σαφέστερα τις εξουσίες και τις

υποχρεώσεις των αρµόδιων αρχών. Η παράγραφος 1 προβλέπει ότι ένα κράτος µέλος µπορεί να

ορίσει περισσότερες από µία αρµόδιες αρχές και η διατύπωση του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε

ώστε να αντανακλά αυτήν την αρχή. Η αιτιολογική σκέψη 53 αναφέρει ότι 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. Μολονότι δεν αποκλείεται η µεταβίβαση καθηκόντων υπό την ευθύνη της

αρµόδιας αρχής, η παράγραφος 2 προβλέπει µε σαφήνεια ότι κάθε ανάθεση καθηκόντων σε

οντότητες πλην των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να συνεπάγεται ούτε

την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, ούτε τη χρήση διακριτικής ευχέρειας εκτίµησης.

Έχει προστεθεί ένα νέο άρθρο 49, που προβλέπει την υποχρέωση συνεργασίας που

περιλαµβανόταν στο άρθρο 45 παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής. Η υποχρέωση έχει

επεκταθεί ώστε να περιλαµβάνει τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών για την εποπτεία των

συνταξιοδοτικών ταµείων, των ΟΣΕΚΑ και των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

διαµεσολαβητών.

Η διατύπωση του άρθρου 50 (άρθρο 46 της πρότασης της Επιτροπής) έχει ευθυγραµµιστεί µε τη

διατύπωση της αντίστοιχης διάταξης, στο άρθρο 12, στην οδηγία 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις

προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς

(κατάχρηση αγοράς), και οι εξουσίες που καθορίζονται στα στοιχεία (α) έως (ιγ) έχουν

αναπροσαρµοστεί αναλόγως. Στο στοιχείο (ιγ) έχει προστεθεί στις εξουσίες και τα δικαιώµατα που

καθορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής, µια νέα αρµοδιότητα, ήτοι το δικαίωµα να επιτρέπουν

επαληθεύσεις ή εξακριβώσεις και έρευνες από ορκωτούς λογιστές ή εµπειρογνώµονες.

Το άρθρο 51 για τις διοικητικές κυρώσεις παραµένει σε µεγάλο βαθµό όπως το προτεινόµενο από

την Επιτροπή άρθρο 47, αλλά στη διατύπωση τονίζεται ο διοικητικός χαρακτήρας των κυρώσεων

και ενισχύεται η διάταξη όσον αφορά τη δηµοσιοποίησή τους.
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Το άρθρο 52 της κοινής θέσης για το δικαίωµα άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων προβαίνει σε µια
εξισορρόπηση ανάµεσα στο κείµενο που πρότεινε η Επιτροπή στο άρθρο 48 της πρότασής της και
στην τροπολογία 122 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει του άρθρου 52 παράγραφος 2, τα
κράτη µέλη πρέπει να προβλέπουν ότι τουλάχιστον ένας από τους φορείς που αναφέρονται στα
στοιχεία (α) έως (γ) µπορεί να ασκήσει προσφυγή, και µπορούν να προβλέπουν ότι δύο ή
περισσότεροι φορείς έχουν το δικαίωµα να προσφύγουν. Για να µη θίγονται οι εθνικές διαδικασίες
άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων γενικά, το άρθρο 52 αναφέρεται επίσης στην προσφυγή σε
αρµόδιους διοικητικούς φορείς.

Το άρθρο 53 (άρθρο 49 της πρότασης της Επιτροπής) έχει γίνει προαιρετικό ώστε να µην θίγονται
οι εθνικές ρυθµίσεις για την επίλυση συγκρούσεων. Η αιτιολογική σκέψη 56 προσδιορίζει ότι οι
εξωδικαστικοί µηχανισµοί  για την υποβολή καταγγελιών και προσφυγή από επενδυτές τις οποίες
τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να θεσπίσουν θα πρέπει να λαµβάνουν 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 κατανάλωσης6. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται
επίσης να χρησιµοποιούν τους υφιστάµενους µηχανισµούς διασυνοριακής συνεργασίας, και ιδίως
το ∆ίκτυο προσφυγής για χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (FIN-Net).

Το άρθρο 54 (άρθρο 50 της πρότασης της Επιτροπής) έχει αναδιατυπωθεί έπειτα από την εισαγωγή
της νέας δοµής του Τίτλου IV όπως καθορίζεται ανωτέρω. Οι δύο πρώτες παράγραφοι
αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό στο άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 2 της πρότασης της Επιτροπής,
αλλά έχουν προστεθεί και τρεις νέες παράγραφοι. Σύµφωνα µε τη νέα δοµή των διατάξεων, οι
παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 54 που ρυθµίζουν πώς πρέπει οι αρχές να αντιµετωπίζουν τις
εµπιστευτικές πληροφορίες που λαµβάνουν σύµφωνα µε την οδηγία, και οι οποίες
περιλαµβάνονταν προηγουµένως στο άρθρο 54 της πρότασης της Επιτροπής, περιλαµβάνονται στο
Κεφάλαιο 1. Η παράγραφος 3, η οποία επιβάλλει την υποχρέωση επαγγελµατικού απορρήτου, είναι
σε µεγάλο βαθµό ευθυγραµµισµένη µε την αντίστοιχη διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου
16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ (κατάχρηση αγοράς). Η παράγραφος 4, η οποία καθορίζει
τον βαθµό στον οποίο οι πληροφορίες µπορούν ωστόσο να διαβιβάζονται, είναι διατυπωµένη µε
µεγαλύτερη σαφήνεια και συνοχή από ό,τι στο άρθρο 54 της πρότασης της Επιτροπής. Η
διατύπωση έχει προσαρµοστεί στη νέα δοµή, ιδίως στο άρθρο 48 (τα κράτη µέλη µπορούν να
διορίσουν περισσότερες από µία αρµόδια αρχή) και το άρθρο 56 (τα κράτη µέλη ορίζουν ένα
σηµείο επαφής για τους σκοπούς της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών). Για την
αποφυγή κάθε παρερµηνείας, η παράγραφος 5 καθιστά σαφές ότι το άρθρο αυτό δεν εµποδίζει τις
αρµόδιες αρχές να ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο,
εµπιστευτικές πληροφορίες που δεν έχουν ληφθεί από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους.

                                                
6 ΕΕ L 115, 17.4.1998, σ. 31.



13421/3/03 REV 3 ADD 1 21
DG G I    EL

Το άρθρο 55 διατηρεί ουσιαστικά αµετάβλητο το κείµενο του άρθρου 51 της πρότασης της

Επιτροπής.

Κεφάλαιο ΙΙ � συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών διαφορετικών κρατών µελών

Το άρθρο 56 (άρθρο 54 της πρότασης της Επιτροπής) εισάγει την έννοια ενός ενιαίου σηµείου

επαφής, βλ. ανωτέρω. Στην παράγραφο 2 εισάγεται µια νέα διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται η

συνεργασία µεταξύ κρατών µελών υποδοχής και καταγωγής στις περιπτώσεις διασυνοριακώς

ρυθµιζόµενων αγορών, όταν µια ρυθµιζόµενη αγορά µε άδεια λειτουργίας στο κράτος µέλος

καταγωγής της έχει δηµιουργήσει µηχανισµούς σε κράτος µέλος υποδοχής οι οποίοι έχουν

αποκτήσει ουσιώδη σηµασία για τη λειτουργία της αγοράς κινητών αξιών και την προστασία των

επενδυτών στο εν λόγω κράτος µέλος υποδοχής. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει εκτελεστικά µέτρα

για την καθιέρωση κριτηρίων ως προς το κατά πόσο οι πράξεις σε µια ρυθµιζόµενη αγορά σε

κράτος µέλος υποδοχής θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδους σηµασίας.

Το άρθρο 53 της πρότασης της Επιτροπής έχει διαιρεθεί σε δύο άρθρα, το άρθρο 57 και το άρθρο

59, ώστε να αποσαφηνιστεί το κείµενο. Η διατύπωση του άρθρου 57 έχει αναπροσαρµοστεί ώστε

να παρέχει στην αρµόδια αρχή µιας ρυθµιζόµενης αγοράς την εξουσία να απευθύνεται απ�ευθείας

σε εξ αποστάσεως µέλη, αλλά το υπόλοιπο τµήµα του κειµένου της πρότασης της Επιτροπής έχει

σε µεγάλο βαθµό παραµείνει αµετάβλητο.

Το άρθρο 58 (άρθρο 54 της πρότασης της Επιτροπής) έχει αναπροσαρµοστεί στη νέα δοµή του

κειµένου, βλ. ανωτέρω. Το κείµενο αφορά µόνον τις ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ κρατών

µελών µέσω των σηµείων επαφής. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει εκτελεστικά µέτρα όσον αφορά

τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών. Καθίσταται σαφές

στην αιτιολογική σκέψη 57 ότι οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών µεταξύ των

διαφόρων ενδιαφεροµένων αρχών, οργάνων ή προσώπων θα πρέπει να συνάδει µε τους κανόνες

µεταφοράς προσωπικών δεδοµένων όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών.
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Τα άρθρα 60, 61 και 62 παράγραφος 1 διατηρούν το κείµενο των άρθρων 55, 56 και 57 της

πρότασης της Επιτροπής µε τις αναγκαίες τεχνικές προσαρµογές. Το άρθρο 62 παράγραφοι 2 και 3

εισάγει νέες διατάξεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες του κράτους µέλους υποδοχής ενός

υποκαταστήµατος και του κράτους µέλους υποδοχής µιας ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆ µε βάση

την παράγραφο 1, ενώ η παράγραφος 4 καθιερώνει την υποχρέωση αιτιολόγησης και κοινοποίησης

τυχόν κυρώσεων.

Κεφάλαιο ΙΙΙ � συνεργασία µε τρίτες χώρες

Το άρθρο 63 της κοινής θέσης διατηρεί σε µεγάλο βαθµό το κείµενο του άρθρου 58 της πρότασης

της Επιτροπής αλλά η διατύπωση έχει αναπροσαρµοστεί µε βάση τη νέα δοµή του Τίτλου IV.

Τίτλος V � τελικές διατάξεις

Το άρθρο 64 διατηρεί αµετάβλητο το άρθρο 59 της πρότασης της Επιτροπής.

Στο άρθρο 65 παράγραφος 1 η ηµεροµηνία για την ολοκλήρωση της επανεξέτασης έχει επισπευσθεί

λαµβανοµένης υπόψη της σηµασίας που αποδίδει το Συµβούλιο στο θέµα αυτό.

Με δεδοµένη τη σπουδαιότητα ορισµένων θεµάτων, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει την

υποβολή συµπληρωµατικών εκθέσεων από την Επιτροπή µε βάση τις οποίες η Επιτροπή θα µπορεί,

εφόσον είναι σκόπιµο, να υποβάλει προτάσεις για σχετικές τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας,

όσον αφορά τα ακόλουθα θέµατα:

− την εφαρµογή του άρθρου 27, ενσωµατώνοντας έτσι εν µέρει την τροπολογία 132 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

− την καταλληλότητα των κανόνων που αφορούν τον ορισµό συνδεδεµένων αντιπροσώπων για

την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, ιδίως όσον αφορά την

εποπτεία αυτών,

− το κατά πόσον εξακολουθεί να αρµόζει η εξαίρεση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο (θ),
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− την πρόοδο στην άρση των ενδεχοµένων εµποδίων για την ενοποίηση και δηµοσίευση σε

ευρωπαϊκό επίπεδο των πληροφοριών που απαιτείται να δηµοσιοποιούνται στους τόπους

διαπραγµάτευσης. Σχετικά µε το θέµα αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην αιτιολογική

σκέψη 33 αναφέρεται ότι 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 οι ενδιάµεσοι). 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.

− το κατά πόσον εξακολουθούν να αρµόζουν οι απαιτήσεις ασφάλισης επαγγελµατικής

αποζηµίωσης που επιβάλλονται στους ενδιαµέσους σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

Το άρθρο 66 διατηρεί το κείµενο του άρθρου 61 της πρότασης της Επιτροπής.

Το άρθρο 67 τροποποιεί την οδηγία 93/6/ΕΟΚ κατά τρόπο διαφορετικό από τον προτεινόµενο από

την Επιτροπή στο άρθρο 62 της πρότασής της. Ο ορισµός µιας επιχείρησης επενδύσεων έχει

προσαρµοστεί στο κείµενο της οδηγίας και έχει καταστεί σαφέστερος. Έχουν γίνει οι αναγκαίες

τεχνικές τροποποιήσεις στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, και οι προϋποθέσεις

κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις που έχουν άδεια µόνο για παροχή υπηρεσίας  επενδυτικών

συµβουλών και για τη λήψη/διαβίβαση εντολών καθορίζονται σε ένα νέο άρθρο 3 (4α). Όπως

προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 36, είναι δυνατή η επιλογή ανάµεσα

σε µια ελάχιστη αρχική προϋπόθεση κεφαλαίου, την ασφάλιση επαγγελµατικής αποζηµίωσης και

έναν συνδυασµό αυτών. Έχει θεσπιστεί ένα παρόµοιο, αλλά λιγότερο αυστηρό καθεστώς για τις

εταιρείες που είναι επίσης εγγεγραµµένες βάσει της οδηγίας 2002/92/ΕΚ σχετικά µε την

ασφαλιστική διαµεσολάβηση, και το οποίο υπόκειται επίσης στις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.

Έχει δε περιληφθεί το πνεύµα των τροπολογιών 133 και 134 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα άρθρα 68, 69 και 70 διατηρούν σε µεγάλο βαθµό τα κείµενα των άρθρων 63, 64 και 65 της

πρότασης της Επιτροπής, αλλά µε σαφέστερη διατύπωση για το άρθρο 68, το οποίο έχει

ενσωµατώσει τον πνεύµα της τροπολογίας 135 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Συµβούλιο έκρινε αναγκαία την προσθήκη ενός νέου άρθρου 71 µε το οποίο θεσπίζονται οι

αναγκαίες τεχνικές µεταβατικές διατάξεις ώστε να εξασφαλισθεί η οµαλή θέση σε ισχύ της νέας

οδηγίας.
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Το αιτιολογικό

Το αιτιολογικό τροποποιήθηκε ώστε να ευθυγραµµισθεί µε τις προαναφερόµενες αλλαγές στο

διατακτικό της οδηγίας.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι όλες οι τροποποιήσεις που έγιναν στην τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής είναι πλήρως ευθυγραµµισµένες µε τους στόχους της οδηγίας.

Η κοινή θέση έχει ενσωµατώσει σηµαντικό αριθµό από τις τροπολογίες που είχε προτείνει το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε πλήρως (όπως είχαν διατυπωθεί ή σε αναδιατυπωµένη µορφή) είτε εν

µέρει. Μολονότι το Συµβούλιο επέλεξε σε πολλές περιπτώσεις µια διαφορετική διατύπωση από

εκείνη που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι σκοποί και η βασική προσέγγιση από τα

δύο θεσµικά όργανα παραµένουν για µεγάλο αριθµό θεµάτων οι αυτοί σε µεγάλο βαθµό. Το

Συµβούλιο θεωρεί ότι η διατύπωση της κοινής θέσης εξασφαλίζει ένα κανονιστικό πλαίσιο το

οποίο είναι επαρκώς ευέλικτο ώστε να µπορεί να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της αγοράς και να

προωθεί την καλή λειτουργία των αγορών χρηµατοπιστωτικών µέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης προστασίας των επενδυτών.

_______________
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Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 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
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ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 04.12.2003

1. Στις 19 Nοεµβρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες

και τις ρυθµιζόµενες αγορές.1

2. Κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωµοδότησε σχετικά

µε την πρόταση της Επιτροπής στις 12 Ιουνίου 2003,2 και στις 18 Ιουνίου 2003, η

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της σχετικά µε την πρόταση.3  Το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 25 Σεπτεµβρίου 2003.

                                                
1 ΕΕ C 71 E της 25.3.2003, σ. 62.
2 ΕΕ C 144 της 20.6.2003, σ. 6.
3 ΕΕ C 220 της 16.9.2003, σ. 1.
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3. Στις 7 Οκτωβρίου 2003, το Συµβούλιο κατέληξε σε συµφωνία επί του κειµένου της κοινής

θέσης.

Εφόσον το εν λόγω κείµενο έχει εν τω µεταξύ διατυπωθεί οριστικά από τους Γλωσσοµαθείς

Νοµικούς, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συµβούλιο :

� να εγκρίνει την κοινή θέση ως έχει στο έγγραφο 13421/03 EF 54 ECOFIN 293

CODEC 1356 OC 628, µαζί µε το σκεπτικό του Συµβουλίου το οποίο παρατίθεται στην

Προσθήκη 1 στο παρόν έγγραφο·

� να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τη δήλωση που περιέχεται στην

Προσθήκη 1 στο παρόν σηµείωµα.

4. Η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο

γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να καταψηφίσουν την κοινή θέση.

_________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 27 Νοεµβρίου 2003 (03.12)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0269 (COD)

15277/03
ADD 1

EF 64
ECOFIN 379
CODEC 1669
OC 765

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 14796/02 ΕF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση της

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 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
- ∆ήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων : 04.12.2003

∆ήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου το οποίο θα εγκρίνει την

προαναφερόµενη κοινή θέση

«1. Στις 7 Οκτωβρίου 2003, το Συµβούλιο (Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά Θέµατα) κατέληξε

σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε νέα οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες.

2. Το Συµβούλιο (Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά Θέµατα) αναγνωρίζει ότι είναι επιτακτική

ανάγκη να εκδοθεί η οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες πριν από τον Απρίλιο του 2004,

ούτως ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα του Προγράµµατος ∆ράσης Χρηµατοπιστωτικών

Υπηρεσιών, όπως συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
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3. Το Συµβούλιο (Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά Θέµατα) παροτρύνει το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο να προωθήσει την εξέταση της οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες

προκειµένου να τηρηθεί η εν λόγω προθεσµία.

4. Το Συµβούλιο (Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά Θέµατα), µε πνεύµα συνεργασίας και

προκειµένου να συµβάλει στην τήρηση του εν λόγω χρονοδιαγράµµατος, καλεί το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινήσει εγκαίρως συζητήσεις µε την Τρόικα και την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τυχόν τροποποιήσεις του κειµένου της οδηγίας για τις

επενδυτικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συµφωνίας µεταξύ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου κατά τη δεύτερη ανάγνωση.»

_________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.1.2004
COM(2004) 15 τελικό

2002/0269 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της θέσπισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 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
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2002/0269 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της θέσπισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 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

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2002) 625 τελικό –2002/0269 (COD)):

19.11.2002

Ηµεροµηνία της γνώµης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής:

18.6.2003

Ηµεροµηνία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση:

25.9.2003

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: ---

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 8.12.2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι κυριότεροι στόχοι της πρότασης οδηγίας είναι:

1 η προστασία των επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς µε την επιβολή
εναρµονισµένων απαιτήσεων για τις δραστηριότητες των εγκεκριµένων διαµεσολαβητών· και

2 η προώθηση θεµιτών, διαφανών, αποτελεσµατικών και ενοποιηµένων χρηµατοπιστωτικών
αγορών· ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί ιδίως µε τη θέσπιση βασικών κανόνων για τη
διαπραγµάτευση και εκτέλεση, σε οργανωµένα συστήµατα συναλλαγών και αγορές ή από
επιχειρήσεις επενδύσεων, των συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Ελληνική και η Ιταλική Προεδρία αντιµετώπισαν την πρόταση της Επιτροπής ως θέµα
προτεραιότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να θεσπίσουν την οδηγία το ταχύτερο δυνατό. Το Συµβούλιο ενέκρινε µε ειδική
πλειοψηφία την κοινή θέση του στις 8 ∆εκεµβρίου 2003. Η Επιτροπή είναι συνεπώς σε θέση
να αποδεχθεί την κοινή θέση του Συµβουλίου.
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Η κοινή θέση διασφαλίζει την ουσία της πρότασης της Επιτροπής· κατά συνέπεια, η Επιτροπή
αποδέχεται την πρόταση στις γενικές της γραµµές.

Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη πολλές από τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και αποδέχθηκε η Επιτροπή. Ορισµένες από αυτές ενσωµατώθηκαν πλήρως,
αλλά οι περισσότερες αναδιατυπώθηκαν ή ενσωµατώθηκαν σε άλλα σηµεία του κειµένου για
λόγους εσωτερικής συνοχής (ορισµένα τµήµατα του κειµένου αναδιαρθρώθηκαν εντελώς) ή
για νοµοτεχνικούς λόγους.

Οι τροποποιήσεις αυτές αποσαφηνίζουν και ορίζουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια το σύστηµα που
πρότεινε η Επιτροπή. Ορισµένες εµπνέονται από σχετικές τροπολογίες που ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και αποδέχθηκε η Επιτροπή.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επιφέρει η κοινή θέση του Συµβουλίου στην πρόταση της
Επιτροπής σχολιάζονται λεπτοµερώς κατωτέρω.

3.2. Απάντηση στις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 146 τροπολογίες. Η Επιτροπή αποδέχθηκε, κατά
γράµµα ή κατά πνεύµα, ενενήντα από τις τροπολογίες αυτές, εν µέρει ή εν όλω.

3.2.1. Τροπολογίες που αποδέχθηκε η Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

(α) Αιτιολογικές σκέψεις

Αιτιολογική σκέψη 4 της κοινής θέσης

Η αιτιολογική αυτή σκέψη διευκρινίζει ότι τα παράγωγα που µπορούν να διακανονιστούν µε
φυσική παράδοση εµπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας εάν είναι εισηγµένα σε ρυθµιζόµενη
αγορά ή σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆).

Αυτή η αιτιολογική σκέψη, η οποία αφορά το Τµήµα Γ του Παραρτήµατος 1 της κοινής
θέσης, λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 1.

Αιτιολογική σκέψη 6 της κοινής θέσης

Αυτή η αιτιολογική σκέψη αποσαφηνίζει τις έννοιες του ΠΜ∆ και της ρυθµιζόµενης αγοράς.
Ενσωµατώνει µέρος των τροπολογιών 3 και 25 του Κοινοβουλίου.

Αιτιολογική σκέψη 7 της κοινής θέσης

Η πρόταση οδηγίας καλύπτει µόνο τις επιχειρήσεις των οποίων η συνήθης επιχειρηµατική
απασχόληση είναι η παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών ή/και δραστηριοτήτων σε
επαγγελµατική βάση. ∆εν εφαρµόζεται στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή
ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες σε ευκαιριακή βάση.

Αυτή η αιτιολογική σκέψη, σε συνδυασµό µε την αιτιολογική σκέψη 8, η οποία αφορά το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, βελτιώνει την αρχική διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής
και λαµβάνει υπόψη εν µέρει την τροπολογία 4 του Κοινοβουλίου.
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Αιτιολογική σκέψη 8 της κοινής θέσης

Η κοινή θέση περιλαµβάνει µια νέα αιτιολογική σκέψη που αποσαφηνίζει το πεδίο
εφαρµογής της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Τα
πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές χωρίς να είναι ειδικοί διαπραγµατευτές ή διενεργούν
συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆ σε οργανωµένη,
τακτική και συστηµατική βάση, δεν πρέπει να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Η
αιτιολογική σκέψη αντικατοπτρίζει την τροπολογία 4 του Κοινοβουλίου.

Αιτιολογική σκέψη 9 της κοινής θέσης

Αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι ο όρος "πρόσωπα" στην οδηγία αναφέρεται τόσο
σε φυσικά όσο και σε νοµικά πρόσωπα. Το θέµα τέθηκε στις τροπολογίες 6,14, 15, 16 και
130 του Κοινοβουλίου.

Αιτιολογική σκέψη 18 της κοινής θέσης

Αυτή η αιτιολογική σκέψη προστέθηκε για να διευκρινιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα που
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 2000/12/ΕΚ δεν πρέπει να λαµβάνουν
συµπληρωµατική άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές
δραστηριότητες βάσει της οδηγίας για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Αφορά το άρθρο 1
παράγραφος 2 του της οδηγίας και ενσωµατώνει µέρος της τροπολογίας 34 του
Κοινοβουλίου.

Αιτιολογική σκέψη 48 της κοινής θέσης

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους πελάτες στους οποίους
παρέχουν πρόσβαση στις τιµές που ανακοινώνουν, υπό τον όρο ότι αυτό γίνεται χωρίς
διακρίσεις. Η αιτιολογική σκέψη 48 αποσαφηνίζει ότι οι επιχειρήσεις που περιορίζουν την
πρόσβαση στις τιµές αυτές µόνο στους ιδιώτες επενδυτές ή µόνο στους επαγγελµατίες
επενδυτές δεν εισάγουν διακρίσεις. Αντιστοιχεί στο άρθρο 27 παράγραφος 3 της οδηγίας και
ακολουθεί εν µέρει την τροπολογία 88 του Κοινοβουλίου σχετικά µε το θέµα αυτό.

(β) ∆ιατάξεις της οδηγίας

Τίτλος I - Ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Η παράγραφος αυτή απαριθµεί τα άρθρα της πρότασης οδηγίας που εφαρµόζονται, επιπλέον
της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, στα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες,.
Ενσωµατώνει εν µέρει την τροπολογία 12 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Λαµβάνοντας υπόψη το πνεύµα της τροπολογίας 4 του Κοινοβουλίου, η κοινή θέση εισάγει
µια νέα εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για τα πρόσωπα που δεν παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες ή δεν ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες εκτός από τη διενέργεια
συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό και δεν µπορούν να ταξινοµηθούν ως ειδικοί
διαπραγµατευτές ή ως διενεργούντες συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό εκτός ρυθµιζόµενης
αγοράς ή ΠΜ∆ σε οργανωµένη, τακτική και συστηµατική βάση.
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Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια)

Η διάταξη αφορά την εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας των προσώπων που
διενεργούν για ίδιο λογαριασµό πράξεις σε εµπορεύµατα ή σε παράγωγα εµπορευµάτων.
Εµπνεόµενη εν µέρει από την τροπολογία 15 του Κοινοβουλίου, η κοινή θέση προβλέπει ότι η
εξαίρεση δεν εφαρµόζεται στα πρόσωπα που ανήκουν σε όµιλο του οποίου η κύρια
δραστηριότητα είναι η παροχή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

Η διάταξη αυτή εµπνέεται από την τροπολογία 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ∆ιευρύνει
το πεδίο της εξαίρεσης, σε σύγκριση µε την πρόταση της Επιτροπής, εφόσον περιλαµβάνει
επίσης τους διαπραγµατευτές που διενεργούν πράξεις σε παράγωγα άλλα από τα δικαιώµατα
προαίρεσης και τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης.

Άρθρο 3

Η κοινή θέση παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να µην
εφαρµόσουν την οδηγία στα πρόσωπα που δεν έχουν λάβει άδεια να παρέχουν επενδυτικές
υπηρεσίες εκτός από τη λήψη και τη διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες και σε µερίδια
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων και την παροχή επενδυτικών συµβουλών σε σχέση µε
τέτοια χρηµατοπιστωτικά µέσα.

Το νέο αυτό άρθρο λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες 156 και 157 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 7)

Η κοινή θέση ορίζει την έννοια του "συστηµατικού εσωτερικοποιητή", σύµφωνα µε το πνεύµα
της τροπολογίας 33 του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, στον ορισµό δεν περιλαµβάνονται όλα τα
στοιχεία που προτείνονται στην τροπολογία αυτή και ιδίως εκείνα που αποσκοπούν µόνο στον
ορισµό του πεδίου εφαρµογής των υποχρεώσεων προδιαπραγµατευτικής διαφάνειας, όπως τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα και το µέγεθος των εντολών που εσωτερικοποιούνται. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε το Συµβούλιο ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να περιληφθούν στον ορισµό του
"συστηµατικού εσωτερικοποιητή", αλλά να ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή στις επιχειρήσεις
επενδύσεων της υποχρέωσης να ανακοινώνουν δηµόσια δεσµευτικές τιµές (άρθρο 27).

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 15)

Ο ορισµός του ΠΜ∆ αναδιατυπώθηκε λαµβάνοντας υπόψη την τροπολογία 25 του
Κοινοβουλίου, προκειµένου να αποσαφηνιστεί ότι οι ΠΜ∆ πρέπει να λαµβάνουν άδεια και
να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙ της οδηγίας.

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 10)

Ο ορισµός του "πελάτη" αναδιατυπώθηκε σύµφωνα µε την τροπολογία 22 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 11)

Ο ορισµός του "επαγγελµατία πελάτη" αναδιατυπώθηκε λαµβάνοντας υπόψη την τροπολογία
23 του Κοινοβουλίου.
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Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 12)

Ο ορισµός του "ιδιώτη επενδυτή" αναδιατυπώθηκε λαµβάνοντας υπόψη την τροπολογία 23 του
Κοινοβουλίου.

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 16)

Ο ορισµός της "οριακής εντολής" αναδιατυπώθηκε λαµβάνοντας υπόψη την τροπολογία 27 του
Κοινοβουλίου.

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 26)

Ο ορισµός του "υποκαταστήµατος" αναδιατυπώθηκε λαµβάνοντας υπόψη το στόχο της
τροπολογίας 32 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 28) (β)

Ο ορισµός των "κινητών αξιών" αναδιατυπώθηκε και περιλαµβάνει πλέον τα παραστατικά
πιστοποιητικά οµολόγων ή άλλων µορφών τιτλοποιηµένου χρέους. Αντικατοπτρίζει την
τροπολογία 28 του Κοινοβουλίου.

Τίτλος II - Όροι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη
λειτουργία των επιχειρήσεων επενδύσεων

κεφάλαιο I - οροι και διαδικασιεσ για τη χορηγηση αδειασ
λειτουργιασ

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Η παράγραφος αυτή αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται
οι διαχειριστές των ΠΜ∆. Λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 35 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Η τελευταία φράση του άρθρου 12 παράγραφος 2 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής έχει
διαγραφεί στην κοινή θέση. Οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται πλέον να αποδεικνύουν στις
αρµόδιες αρχές ότι ενήργησαν σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
παράγραφο αυτή. Οι εποπτικές αρχές είναι αυτές που πρέπει να αποδεικνύουν την παράβαση.
Η κοινή θέση λαµβάνει εν µέρει υπόψη την τροπολογία 38 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Η διάταξη αυτή απαιτεί από την επιχείρηση επενδύσεων να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για να
εξασφαλίζεται η συνεχής και τακτική παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/
δραστηριοτήτων. Στην κοινή θέση, η παράγραφος αυτή αναδιατυπώθηκε σύµφωνα µε την
τροπολογία 39 του Κοινοβουλίου.
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Άρθρο 14 παράγραφος 1

Η παράγραφος αυτή αναδιατυπώθηκε από το Συµβούλιο. Καταργεί την υποχρέωση των ΠΜ∆
να θεσπίζουν κανόνες και διαδικασίες που να επιτρέπουν στους χρήστες τους να επιτυγχάνουν
τις καλύτερες διαθέσιµες τιµές στα συστήµατα των ΠΜ∆ ή µέσω των ΠΜ∆. Λαµβάνει υπόψη
εν µέρει την τροπολογία 149 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Η κοινή θέση επιβάλλει νέα υποχρέωση στις επιχειρήσεις επενδύσεων ή στους διαχειριστές
αγοράς που εκµεταλλεύονται ΠΜ∆. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς
πληροφορίες στο κοινό ή να βεβαιώνονται ότι υπάρχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες,
κατά τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες τους να µορφώνουν επενδυτική κρίση. Για το
σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τη φύση των χρηστών και τα είδη
των διαπραγµατευόµενων µέσων. Η νέα παράγραφος ακολουθεί το πνεύµα της τροπολογίας
αριθ. 149 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε ότι µόνον οι επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι έχουν
δικαίωµα πρόσβασης σε ΠΜ∆. Ο περιορισµός αυτός καταργήθηκε στην κοινή θέση, η οποία
εισάγει ένα πιο ευέλικτο καθεστώς πρόσβασης στους ΠΜ∆. Η διάταξη λαµβάνει υπόψη την
τροπολογία 14 του Κοινοβουλίου.

Με την τροποποίηση αυτή, η κοινή θέση αποδέχεται επίσης το πνεύµα της τροπολογίας 7 του
Κοινοβουλίου, παρόλο που αυτή δεν ενσωµατώθηκε απευθείας στο κείµενο της οδηγίας. Η
τροπολογία τροποποιούσε την αιτιολογική σκέψη 21 της πρότασης της Επιτροπής, η οποία
διαγράφηκε στην κοινή θέση ως περιττή επανάληψη του κειµένου του σχετικού άρθρου.

κεφαλαιο II - οροι λειτουργιασ των επιχειρησεων επενδυσεων

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε στην κοινή θέση προκειµένου να επεκταθεί στις
παρεπόµενες υπηρεσίες η υποχρέωση της επιχείρησης επενδύσεων να ενεργεί µε εντιµότητα,
δικαιοσύνη και επαγγελµατισµό ώστε να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα
πελατών της και να συµµορφώνεται, µε τις αρχές των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου αυτού.
Η διάταξη αντικατοπτρίζει την τροπολογία 50 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Η παράγραφος αυτή απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να µεριµνούν ώστε όλες οι
πληροφορίες που απευθύνουν σε πελάτες ή σε δυνητικούς πελάτες να είναι ακριβείς, σαφείς
και µη παραπλανητικές. Αντικατοπτρίζει το πνεύµα της τροπολογίας 51 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Η παράγραφος αυτή απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν στους πελάτες ή
τους δυνητικούς πελάτες τους κατάλληλη πληροφόρηση σε κατανοητή µορφή που να τους
επιτρέπει να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους της επενδυτικής υπηρεσίες και του
είδους χρηµατοπιστωτικού µέσου που τους προσφέρεται. Αντικατοπτρίζει εν µέρει το πνεύµα
της τροπολογίας 54 του Κοινοβουλίου.
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Η διάταξη λαµβάνει επίσης υπόψη την τροπολογία 52 του Κοινοβουλίου και επιτρέπει στις
επιχειρήσεις επενδύσεων να παρέχουν την πληροφόρηση αυτή σε τυποποιηµένη µορφή.

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Η κοινή θέση απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συµβουλές ή
υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που τους επιτρέπουν
να συστήνουν σε κάθε επενδυτή τα καταλληλότερα γι’ αυτόν χρηµατοπιστωτικά µέσα και
υπηρεσίες. Η διάταξη λαµβάνει υπόψη το πνεύµα των τροπολογιών 6 και 52 του Κοινοβουλίου.
Επιπλέον, η κοινή θέση αποδέχεται έµµεσα το πνεύµα της τροπολογίας 8 του Κοινοβουλίου, η
οποία δεν ενσωµατώθηκε στο κείµενο της οδηγίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπούσε να
τροποποιήσει την αιτιολογική σκέψη 24 της πρότασης της Επιτροπής, την οποία όµως η
κοινή θέση διέγραψε ως περιττή επανάληψη του αντίστοιχου άρθρου.

Άρθρο 19 παράγραφος 6

Η κοινή θέση προβλέπει ότι τα κράτη µέλη θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις επενδύσεων που
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που συνίσταται µόνο στην εκτέλεση και/ή τη λήψη και
διαβίβαση εντολών πελατών µε ή χωρίς ταυτόχρονη παροχή παρεπόµενων υπηρεσιών, να
παρέχουν στους πελάτες τους τις υπηρεσίες αυτές χωρίς να υποχρεούνται να συγκεντρώνουν
τις πληροφορίες και να προσδιορίζουν τις καταλληλότερες γι’ αυτούς επενδύσεις σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Το άρθρο αυτό
συµπληρώνεται από τη νέα αιτιολογική σκέψη 20.

Λαµβάνει υπόψη το στόχο των τροπολογιών 8 και 53 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 20

Το άρθρο αυτό αφορά την παροχή υπηρεσιών µέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεων. Η πρώτη
παράγραφος αναδιατυπώθηκε στην κοινή θέση προκειµένου να αποσαφηνιστεί το κείµενο και
να ληφθεί υπόψη το πνεύµα της τροπολογίας 60 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 21

Το άρθρο 21 παράγραφος 1 απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να λαµβάνουν όλα τα
αναγκαία µέτρα για να επιτυγχάνουν, κατά την εκτέλεση των εντολών, το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα για τους πελάτες τους. Πρέπει συνεπώς να θεσπίσουν και να εφαρµόσουν
αποτελεσµατικές ρυθµίσεις, ιδίως πολιτική εκτέλεσης των εντολών, για να συµµορφωθούν µε
την υποχρέωση αυτή. Υποχρεούνται επίσης να ελέγχουν την αποτελεσµατικότητα των
µηχανισµών και της πολιτικής εκτέλεσης των εντολών. Η διάταξη αναδιατυπώθηκε στην
κοινή θέση, διατηρώντας όµως τις βασικές γραµµές της πρότασης της Επιτροπής, και
λαµβάνει υπόψη το πνεύµα των τροπολογιών 63 και 64 του Κοινοβουλίου. Λαµβάνει επίσης
υπόψη εν µέρει την τροπολογία 61.

Η παράγραφος 4 επιβάλλει στις επιχειρήσεις επενδύσεων µια υποχρέωση να γνωστοποιούν
στους πελάτες τους κάθε ουσιώδη µεταβολή των ρυθµίσεων ή της πολιτικής τους για την
εκτέλεση των εντολών. Λαµβάνει υπόψη εν µέρει την τροπολογία 69 του Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 5 απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων να είναι σε θέση να αποδεικνύουν
στους πελάτες τους, αν αυτοί το ζητήσουν, ότι έχουν εκτελέσει τις εντολές τους σύµφωνα µε
την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθούν. Η παράγραφος αυτή λαµβάνει υπόψη το
πνεύµα της τροπολογίας 9 του Κοινοβουλίου.
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Το άρθρο 21 παράγραφος 6 στοιχείο α) ορίζει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται µε τη διαδικασία
της επιτροπολογίας πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τη φύση του σχετικού πελάτη. Η διάταξη αυτή
εµπνέεται από τους στόχους της τροπολογίας 65 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Η παράγραφος αυτή αναδιατυπώθηκε στην κοινή θέση. Προβλέπει ότι η υποχρέωση
δηµοσιοποίησης µιας οριακής εντολής ισχύει µόνο για εντολές που αφορούν µετοχές
εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά. Επιτρέπει επίσης στα κράτη µέλη να θεωρούν ότι οι
επιχειρήσεις επενδύσεων συµµορφώνονται µε την υποχρέωση αυτή εάν διαβιβάζουν την
εντολή σε ρυθµιζόµενη αγορά και/ή σε ΠΜ∆. Λαµβάνει υπόψη το πνεύµα της τροπολογίας 70
του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 24

Η κοινή θέση επιφέρει ορισµένες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Επιτροπής όσον
αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται µε επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους. Επεκτείνει την
εφαρµογή του καθεστώτος του επιλέξιµου αντισυµβαλλοµένου στις υπηρεσίες λήψης και
διαβίβασης εντολών, τροποποιεί τη διαδικασία λήψης της ρητής συναίνεσης δυνητικών
αντισυµβαλλοµένων, διευρύνει τον κατάλογο επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων και παρέχει σε
επιχειρήσεις τρίτων χωρών δυνατότητα να αντιµετωπίζονται ως επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι.
Ενσωµατώνει την τροπολογία 78 του Κοινοβουλίου και µέρος των τροπολογιών 75, 76 και 77.

Άρθρο 25 παράγραφος 5

Η κοινή θέση τροποποιεί ορισµένα σηµεία της διάταξης αυτής προκειµένου να παράσχει στις
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αναφορές τους στην αρµόδια αρχή µε
σύστηµα αντιστοίχισης ή αναφοράς συναλλαγών. Λαµβάνει υπόψη εν µέρει την τροπολογία
80 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Η κοινή θέση επιφέρει ορισµένες τροποποιήσεις στην υποχρέωση των επιχειρήσεων
επενδύσεων και των διαχειριστών αγοράς που διαχειρίζονται ένα ΠΜ∆ να εφαρµόζουν
αποτελεσµατικούς µηχανισµούς και διαδικασίες για την τακτική παρακολούθηση της
συµµόρφωσης των χρηστών µε τους κανόνες του ΠΜ∆. Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν να
εισάγουν κάποια ευελιξία στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η διάταξη λαµβάνει υπόψη
εν µέρει το πνεύµα της τροπολογίας 84 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 27 παράγραφος 1

Η κοινή θέση ακολουθεί την τροπολογία 86 του Κοινοβουλίου και περιορίζει την εφαρµογή
της υποχρέωσης ανακοίνωσης τιµών στους "συστηµατικούς εσωτερικοποιητές".

Η κοινή θέση προτείνει να διευρυνθεί το φάσµα των συναλλαγών που καλύπτονται από την
υποχρέωση προδιαπραγµατευτικής διαφάνειας σε εκείνες που δεν αντιπροσωπεύουν µεγάλο
όγκο σε σύγκριση µε τον συνήθη όγκο των συναλλαγών στην αγορά. Από την άποψη αυτή, η
κοινή θέση λαµβάνει υπόψη το πνεύµα της τροπολογίας 88 του Κοινοβουλίου, παρόλο που το
πεδίο της υποχρέωσης προδιαπραγµατευτικής διαφάνειας είναι πιο περιορισµένο στην
τροπολογία, η οποία προτείνει την εφαρµογή του κανόνα στις "συναλλαγές κανονικού
όγκου". Η Επιτροπή αποδέχεται τόσο το πνεύµα της κοινής θέσης όσο και εκείνο της
τροπολογίας του Κοινοβουλίου: οι υποχρεώσεις προδιαπραγµατευτικής διαφάνειας ορίζονται
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και στις δύο περιπτώσεις µε πιο αναλογικό τρόπο από ό,τι στην αρχική πρόταση και
βελτιώνουν την προστασία των επενδυτών και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς.

Άρθρο 27 παράγραφος 2

Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, οι τιµές πρέπει να δηµοσιοποιούνται µε τρόπο εύκολα
προσιτό στους άλλους συµµετέχοντες στην αγορά και µε εύλογους εµπορικούς όρους, αλλά
όχι ανέξοδα όπως είχε ζητηθεί στην πρόταση της Επιτροπής. Η διάταξη λαµβάνει εν µέρει
υπόψη την τροπολογία 88 του Κοινοβουλίου, µε µικρές προσαρµογές διατύπωσης.

Προβλέπει επίσης εξαίρεση από την υποχρέωση συναλλαγής στις ανακοινωθείσες τιµές σε
περίπτωση εκτέλεσης ως προς περισσότερες κινητές αξίες µε µία µόνο συναλλαγή. Η διάταξη
ενσωµατώνει εν µέρει στην τροπολογία 33 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 27 παράγραφος 3

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τους επενδυτές στους οποίους παρέχουν
πρόσβαση στις τιµές που ανακοινώνουν, εφόσον αυτό γίνεται χωρίς διακρίσεις. Η κοινή θέση
ακολουθεί ως προς το σηµείο αυτό την τροπολογία 88 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 28 παράγραφος 1

Η παράγραφος αυτή αναδιατυπώθηκε στην κοινή θέση ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη ευελιξία
ως προς τη χρονική περίοδο εντός της οποίας οι επιχειρήσεις επενδύσεων οφείλουν να
δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν µετά τη διαπραγµάτευση.
Σύµφωνα µε την κοινή θέση, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δηµοσιοποιούνται "όσο το
δυνατόν πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο" και όχι "αµέσως" όπως είχε ζητηθεί στην
πρόταση της Επιτροπής. Η διάταξη ακολουθεί την τροπολογία 151 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 30 παράγραφος 1

Η κοινή θέση προβλέπει ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας µετά τη διαπραγµάτευση για τους ΠΜ∆
δεν εφαρµόζονται εάν οι συναλλαγές δηµοσιοποιούνται µε τα συστήµατα µιας ρυθµιζόµενης
αγοράς. Η διάταξη ενσωµατώνει την τροπολογία 95 του Κοινοβουλίου.

κεφαλαιο III - δικαιωµατα των επΙχειρησεων επενδυσεων

Άρθρο 34 παράγραφος 1

Το άρθρο αυτό αφορά το δικαίωµα των επιχειρήσεων επενδύσεων να έχουν πρόσβαση σε
συστήµατα κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού και να επιλέγουν
το σύστηµα εκκαθάρισης των συναλλαγών τους. Στην κοινή θέση, ο όρος «δυνατότητα» που
χρησιµοποιείται στην πρόταση της Επιτροπής αντικαταστάθηκε από τον όρο «δικαίωµα»,
σύµφωνα µε την τροπολογία 99 του Κοινοβουλίου.

Τίτλος III - Ρυθµιζόµενες αγορές

Άρθρο 36 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Η κοινή θέση προσθέτει ένα νέο εδάφιο προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις που
προβλέπει η οδηγία στις περιπτώσεις στις οποίες η ρυθµιζόµενη αγορά είναι νοµικό πρόσωπο
και ο διαχειριστής που τη διαχειρίζεται ή εκµεταλλεύεται είναι άλλος από την ίδια τη
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ρυθµιζόµενη αγορά. Αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες 11, 158 και, εν µέρει, 80 και 112 του
Κοινοβουλίου.

Άρθρο 36 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Η κοινή θέση προσθέτει ένα νέο εδάφιο, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 33 παράγραφος 4 της
αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Σύµφωνα µε τη νέα διατύπωση, ο διαχειριστής της αγοράς
ευθύνεται για την παροχή όλων των πληροφοριών, περιλαµβανοµένου του προγράµµατος
δραστηριοτήτων στο οποίο εκτίθενται µεταξύ άλλων οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που
σχεδιάζονται και η οργανωτική δοµή της αγοράς, τις οποίες χρειάζεται η αρµόδια αρχή για να
βεβαιωθεί ότι η ρυθµιζόµενη αγορά έχει θεσπίσει, κατά την αρχική αδειοδότησή της, όλες τις
αναγκαίες ρυθµίσεις για να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει των
διατάξεων του Τίτλου ΙΙΙ. Κατά συνέπεια, ο διαχειριστής αγοράς θα είναι επίσης υπεύθυνος
για τη γνωστοποίηση στην αρµόδια αρχή κάθε σχεδιαζόµενης µεταβολής στους όρους ή στο
πρόγραµµα δραστηριοτήτων της ρυθµιζόµενης αγοράς. Η παράγραφος αυτή λαµβάνει υπόψη
την τροπολογία 103 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Η παράγραφος αυτή αναδιατυπώθηκε στην κοινή θέση προκειµένου να επιβληθεί στους
διαχειριστές αγοράς υποχρέωση να εκτελούν καθήκοντα σχετικά µε την οργάνωση και τη
λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς. Ενσωµατώνει την τροπολογία 101 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 39 σηµείο (δ)

Η κοινή θέση απλουστεύει τις απαιτήσεις για τους κανόνες και τις διαδικασίες διεξαγωγής
των συναλλαγών, σύµφωνα µε το στόχο της τροπολογίας 108 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 40 παράγραφος 1

Αναδιατυπώθηκαν οι κανόνες την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων σε διαπραγµάτευση,
σύµφωνα µε την τροπολογία 109 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 40 παράγραφος 5

Η παράγραφος αυτή απαιτεί από τη ρυθµιζόµενη αγορά να ενηµερώνει τον εκδότη για το
γεγονός ότι οι κινητές του αξίες διαπραγµατεύονται στη ρυθµιζόµενη αγορά. Απαιτεί επίσης
τη συµµόρφωση µε τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για το ενηµερωτικό δελτίο.
Αντικατοπτρίζει το πνεύµα της τροπολογίας 112 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 40 παράγραφος 6 στοιχείο γ)

Η διάταξη αυτή ορίζει ότι τα µέτρα που θεσπίζονται µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας
αποσαφηνίζουν τους µηχανισµούς που πρέπει να εισαγάγει η ρυθµιζόµενη αγορά για να
διευκολύνει την πρόσβαση των µελών στις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται µε τις
προϋποθέσεις που ορίζει το κοινοτικό δίκαιο. Λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 114 του
Κοινοβουλίου.

Άρθρο 42

Το άρθρο 39 παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής (πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες αγορές)
τροποποιήθηκε στην κοινή θέση. Ο περιορισµός της πρόσβασης σε ρυθµιζόµενες αγορές µόνο
στους επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους καταργήθηκε. Η κοινή θέση προβλέπει πιο ευέλικτο
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καθεστώς πρόσβασης στις ρυθµιζόµενες αγορές. Λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 116 του
Κοινοβουλίου.

Άρθρο 43 παράγραφος 2

Η κοινή θέση επιφέρει ορισµένες αλλαγές στην αρχική πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις
υποχρεώσεις των διαχειριστών ρυθµιζόµενων αγορών, οι οποίοι υποχρεούνται να αναφέρουν
στην αρµόδια αρχή της ρυθµιζόµενης αγοράς κάθε σηµαντική παράβαση των κανόνων τους και
κάθε περίπτωση ανώµαλων συνθηκών συναλλαγών που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση
αγοράς. Οι διαχειριστές αγοράς δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν διευκρινίσεις για ήσσονος
σηµασίας παραβάσεις. Η τροποποίηση λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 117 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 44

Το άρθρο αυτό ορίζει τις προδιαπραγµατευτικές απαιτήσεις διαφάνειας για τις ρυθµιζόµενες
αγορές. Η παράγραφος 3, η οποία είναι µια διάταξη επιτροπολογίας, λαµβάνει υπόψη την
τροπολογία αριθ. 118 του Κοινοβουλίου και προβλέπει ότι τα εκτελεστικά µέτρα πρέπει να
διευκρινίζουν το µέγεθος ή το είδος των εντολών που µπορούν να εξαιρεθούν από την
υποχρέωση δηµοσιοποίησης πριν τη διαπραγµάτευση.

Τίτλος V - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 67 παράγραφος 3

Το άρθρο αυτό τροποποιεί την οδηγία 93/6/ΕΟΚ όσον αφορά, µεταξύ άλλων, τις εγγυήσεις
που απαιτούνται από ορισµένες επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια µόνο να
παρέχουν επενδυτικές συµβουλές και/ή να λαµβάνουν και να διαβιβάζουν εντολές επενδυτών
χωρίς, και στις δύο περιπτώσεις, να κατέχουν χρήµατα ή κινητές αξίες που ανήκουν στους
πελάτες τους, και οι οποίες για το λόγο αυτό δεν µπορούν σε καµία χρονική στιγµή να είναι
οφειλέτες των πελατών τους. Τα πρόσωπα αυτά θα µπορούν να επιλέγουν είτε τη σύσταση
ελάχιστων κεφαλαίων, είτε τη σύναψη ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης, είτε συνδυασµό
των δύο. Ακολουθεί τις τροπολογίες 134 και, εν µέρει, 136 του Κοινοβουλίου.

Με την καθιέρωση ειδικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν τις
ανωτέρω υπηρεσίες και ταυτόχρονα ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, η
νέα διάταξη αναγνωρίζει έµµεσα ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις επενδύσεων µπορούν να ασκούν
σωρευτικά τις δύο δραστηριότητες. Η διάταξη είναι σύµφωνη µε το πνεύµα της τροπολογίας
133 του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 68

Το άρθρο αυτό προσθέτει µια νέα παράγραφο στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 2000/12/ΕΚ,
σύµφωνα µε την οποία οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που προβλέπονται στην οδηγία για
τις επενδυτικές υπηρεσίες, όταν αναφέρονται στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που καλύπτονται
από αυτήν, υπόκεινται επίσης σε αµοιβαία αναγνώριση σύµφωνα µε την τραπεζική οδηγία.
Κατά συνέπεια, το διαβατήριο που χορηγείται στα πιστωτικά ιδρύµατα βάσει της τραπεζικής
οδηγίας µπορεί επίσης να καλύπτει τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που ρυθµίζονται από
την οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες. Το άρθρο λαµβάνει υπόψη την τροπολογία 135 του
Κοινοβουλίου.
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3.2.2.   Τροπολογίες που αποδέχθηκε η Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή
θέση

Τροπολογία 20 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να αποσαφηνίσει ότι η υπηρεσία εκτέλεσης εντολών
περιλαµβάνει την εκτέλεση για λογαριασµό πελατών σε ρυθµιζόµενη αγορά, σε ΠΜ∆ ή σε
οποιαδήποτε άλλο συγκρίσιµο σύστηµα τρίτης χώρας. Παρόλο που η κοινή θέση του
Συµβουλίου δεν ενσωµατώνει κατά γράµµα την τροπολογία 20, η Επιτροπή εκτιµά ότι η
σηµερινή διατύπωση είναι επαρκώς γενική και ευέλικτη.

Τροπολογία 62 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει ότι η βέλτιστη εκτέλεση λαµβάνει υπόψη τον όγκο και τη
φύση των εντολών, καθώς και τη φύση του πελάτη.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η κοινή θέση είναι ωστόσο αποδεκτή, εφόσον σύµφωνα µε το άρθρο
21 παράγραφος 6 στοιχείο α), οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι αποτελούν στοιχεία της έννοιας
της βέλτιστης εκτέλεσης, θα ληφθούν υπόψη στα µέτρα εφαρµογής των απαιτήσεων
βέλτιστης εκτέλεσης.

Τροπολογία 68 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να καταστήσει πιο ευέλικτο τον κανόνα του "χρόνου λήψης"
της εντολής, µε την προσθήκη ρητής αναφοράς στην πολιτική οµαδοποίησης των εντολών
του πελάτη ή στη συναίνεση του.

Η Επιτροπή συµφωνεί µε τη σκοπιµότητα µιας αναφοράς στη πολιτική οµαδοποίησης των
εντολών, η οποία αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές στην αγορά. Παρόλο που η κοινή
θέση του Συµβουλίου δεν περιέχει παρόµοια ρητή αναφορά, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή
µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή µε τα εκτελεστικά µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 22
παράγραφος 3 στοιχείο α).

Τροπολογία 74 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να επιφέρει ορισµένες αλλαγές στο καθεστώς του
συνδεδεµένου αντιπροσώπου. Επιτρέπει ιδίως στις επιχειρήσεις επενδύσεων να διορίζουν
απευθείας αντιπρόσωπο. Η κοινή θέση προβλέπει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν τη
δυνατότητα αυτή στις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η Επιτροπή εκτιµά ότι είναι προτιµότερο να
δοθεί στα κράτη µέλη δυνατότητα να αναγνωρίσουν ή όχι αυτή τη δραστηριότητα στο έδαφός
τους – και να θεσπίσουν εθνικούς κανόνες και πρακτικές για τη ρύθµισή της εάν το
επιθυµούν – παρά να δοθεί σε κάθε µεµονωµένη επιχείρηση η ευχέρεια της επιλογής αυτής.

Όσον αφορά την παράγραφο 2 της τροπολογίας, η Επιτροπή εκτιµά ότι δεν είναι αναγκαίο να
γίνει η τροποποίηση αυτή στο άρθρο 23, εφόσον οι απαιτήσεις εγγυήσεων καλύπτονται
επαρκώς στο άρθρο 67, το οποίο αφορά το θέµα αυτό.

Ως προς την παράγραφο 7, η Επιτροπή εκτιµά ότι οι απαιτήσεις της παρούσας πρότασης είναι
ήδη ευθυγραµµισµένες µε εκείνες που προβλέπονται από την οδηγία για την ασφαλιστική
διαµεσολάβηση. ∆εν είναι συνεπώς αναγκαίο να περιληφθεί στην κοινή θέση ρητή αναφορά
στην οδηγία αυτή.
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Τροπολογία 87 του Κοινοβουλίου

Σύµφωνα µε την τροπολογία αυτή, η υποχρέωση προδιαπραγµατευτικής διαφάνειας δεν
πρέπει να εφαρµόζεται στους συστηµατικούς εσωτερικοποιητές που δεν είναι σηµαντικοί
πάροχοι ρευστότητας για τις σχετικές µετοχές σε τακτική ή συνεχή βάση.

Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει παρόµοια διάταξη. Παρόλο που η έλλειψή της δεν επηρεάζει
σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης διαφάνειας, η Επιτροπή εκτιµά ότι θα ήταν
χρήσιµο, για την αποτελεσµατικότητα της αγοράς, να διερευνηθεί η δυνατότητα να ληφθεί
υπόψη το πνεύµα της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 89 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή προβλέπει την προσφυγή στην επιτροπολογία για τον ορισµό της έννοιας
της συναλλαγής συνήθους όγκου. Η κοινή θέση χρησιµοποιεί τον όρο "συναλλαγές συνήθους
όγκου στην αγορά". Η Επιτροπή συµφωνεί ότι είναι αναγκαία η διαδικασία επιτροπολογίας
για τον ορισµό της έννοιας αυτής (συναλλαγή συνήθους όγκου), εάν αυτή χρησιµοποιηθεί
στην οδηγία.

Τροπολογία 92 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να διευκρινίσει ότι όταν οι πληροφορίες που συνδέονται µε
µια συναλλαγή δεν είναι χρήσιµες ή είναι ελάχιστα χρήσιµες, δεν πρέπει να γνωστοποιούνται.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι το πνεύµα της τροπολογίας αυτής έχει ήδη ενσωµατωθεί στο κείµενο
της οδηγίας. Λαµβάνει ιδίως έµµεσα υπόψη στις διατάξεις περί επιτροπολογίας του άρθρου
28.

Τροπολογία 96 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να καταργήσει την υποχρέωση που επιβάλλεται στις
επιχειρήσεις επενδύσεων να αναµένουν τη γνωστοποίηση από το κράτος µέλος καταγωγής
στο κράτος µέλος υποδοχής προτού ασκήσουν το δικαίωµα ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Σύµφωνα µε την κοινή θέση, οι επιχειρήσεις επενδύσεων δεν µπορούν να αρχίσουν τις
δραστηριότητές τους παρά µόνο µετά τη γνωστοποίηση αυτή. Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης
ότι η προσέγγιση της κοινής θέσης είναι σύµφωνη µε την οδηγία για την ασφάλιση ζωής.

Τροπολογία 97 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να εξαιρέσει τα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων από
την εφαρµογή των κανόνων της χώρας υποδοχής.

Σύµφωνα µε την κοινή θέση, τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή την άσκηση
επενδυτικών δραστηριοτήτων µέσω υποκαταστηµάτων. Η Επιτροπή εκτιµά ότι η προσέγγιση
αυτή θα εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισµού µεταξύ αυτών των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 111 του Κοινοβουλίου

Το πρώτο εδάφιο της τροπολογίας προτείνει µια προσαρµογή της διατύπωσης προκειµένου
να αποσαφηνιστεί το πεδίο της υποχρέωσης που επιβάλλεται στις ρυθµιζόµενες αγορές ως
προς την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων σε διαπραγµάτευση.
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Η Επιτροπή εκτιµά ότι η ουσία της τροπολογίας, η οποία προτείνει απλώς µια εναλλακτική
διατύπωση, λαµβάνεται ήδη υπόψη εν µέρει στο άρθρο 40 παράγραφος 3.

Τροπολογία 121 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να αποφύγει τους περιορισµούς στη χρησιµοποίηση από
ρυθµιζόµενες αγορές συστηµάτων εκκαθάρισης τρίτων χωρών.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι το θέµα αυτό είναι σηµαντικό. Λαµβανοµένου ωστόσο υπόψη του
γεγονότος ότι θα αναληφθούν σύντοµα ειδικές πρωτοβουλίες στον τοµέα της εκκαθάρισης
και του διακανονισµού, η Επιτροπή εκτιµά ότι µπορεί να αποδεχθεί την κοινή θέση στο θέµα
αυτό.

Τροπολογία 123 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη συνεργασία µεταξύ των εξωδικαστικών
µηχανισµών αντιµετώπισης των καταγγελιών επενδυτών κατά τρόπο που να επιτρέπει τον
εντοπισµό, την ανταλλαγή και την ενθάρρυνση των βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την προσέγγιση αυτή, η οποία δεν λήφθηκε υπόψη στην κοινή θέση του
Συµβουλίου. Ωστόσο, η προσέγγιση που υιοθέτησε το Συµβούλιο είναι σύµφωνη µε εκείνη
που ακολουθείται σε άλλες οδηγίες στον τοµέα των επενδυτικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 125 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία υπογραµµίζει ότι οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής δεν πρέπει
να παρεµβαίνουν παρά µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι παρόλο που η τροπολογία δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, το
κείµενο της εξασφαλίζει ότι στην πράξη οι παρεµβάσεις αυτές θα έχουν εξαιρετικό
χαρακτήρα.

Τροπολογία 126 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των
εκτελεστικών µέτρων στους συµµετέχοντες στην αγορά και να µεριµνά ώστε τα µέτρα αυτά
να είναι ανάλογα προς τους επιδιωκόµενους στόχους. Η Επιτροπή θα είχε ενσωµατώσει την
τροπολογία αυτή σε αιτιολογική σκέψη, ως υπενθύµιση µιας γενικά αποδεκτής αρχής που
διέπει τη νοµοθετική δραστηριότητα των οργάνων της ΕΕ, αλλά όχι στο κείµενο της οδηγίας.
Συνεπώς, η παράλειψη αυτής της αιτιολογικής σκέψης δεν αλλοιώνει την ουσία της οδηγίας.

Τροπολογία 129 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή προτείνει να παραταθεί σε πέντε έτη η προθεσµία για την υποβολή από
την Επιτροπή έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε µια σειρά
θεµάτων.

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ορίζει προθεσµία 30 µηνών. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη
παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των διατάξεων της οδηγίας, η Επιτροπή συµφωνεί
επίσης µε την προθεσµία αυτή.
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Τροπολογία 140 του Κοινοβουλίου

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να περιλάβει τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα στον κατάλογο των
δυνητικών επαγγελµατιών επενδυτών.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα, εφόσον κατέχουν και επενδύουν
σηµαντικά κεφάλαια, θα περιλαµβάνονται συνήθως στην κατηγορία των πελατών που,
σύµφωνα µε το σηµείο 2 του παραρτήµατος ΙΙ, µπορούν να αντιµετωπίζονται ως
επαγγελµατίες πελάτες εφόσον το ζητήσουν. Η λύση αυτή καθιερώνει ένα πιο ευέλικτο
καθεστώς από εκείνο που προτείνεται στην τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άλλες τροπολογίες

Στην κοινή θέση δεν ενσωµατώθηκε µια σειρά τροπολογιών που είχε αποδεχθεί η Επιτροπή,
εν όλω ή εν µέρει. Ορισµένες από τις τροπολογίες αυτές παρείχαν διευκρινίσεις ή
επεξηγήσεις, ή επέφεραν βελτιώσεις ουσίας ή διατύπωσης στο κείµενο. Παρόλο που η
Επιτροπή θα προτιµούσε να ενσωµατωθούν οι βελτιώσεις αυτές στο κείµενο της οδηγίας,
είναι ωστόσο σε θέση να αποδεχθεί την κοινή θέση εφόσον και τα τρία κείµενα, δηλαδή η
αρχική πρόταση της Επιτροπής, οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η κοινή
θέση του Συµβουλίου, ακολουθούν τις ίδιες γενικές γραµµές. Πρόκειται για τις τροπολογίες
2, 56, 110, 115, 124, 139, 143 και 144. Οµοίως, οι τροπολογίες 7 και 8 δεν ενσωµατώθηκαν
κατά γράµµα στην κοινή θέση. Αποσκοπούσαν να τροποποιήσουν τις αιτιολογικές σκέψεις
21 και 24, αντίστοιχα, οι οποίες τελικά διαγράφηκαν από το κείµενο της κοινής θέσης διότι
αποτελούσαν περιττές επαναλήψεις άρθρων της οδηγίας. Ωστόσο, η ουσία του κειµένου δεν
επηρεάζεται εφόσον οι παράλληλες τροπολογίες (44 και 53) στα άρθρα 14 παράγραφος 4 και
19 παράγραφος 4 της οδηγίας περιλήφθηκαν στην κοινή θέση. Η Επιτροπή εκτιµά συνεπώς
ότι η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη το πνεύµα των τροπολογιών 7 και 8. Η τροπολογία 26 δεν
ενσωµατώθηκε. Αφορά τον ορισµό της "ελεύθερης εντολής" ο οποίος διαγράφηκε.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο

Στην κοινή θέση εισάγονται µια σειρά νέων στοιχείων σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση της
Επιτροπής και τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην πλειοψηφία
τους, τα νέα στοιχεία συµπληρώνουν ή αποσαφηνίζουν το κείµενο της αρχικής πρότασης ή το
προσαρµόζουν προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα διάφορα είδη µέσων, υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την οδηγία. Οι κυριότερες νέες διατάξεις περιγράφονται
στις λεπτοµερείς παρατηρήσεις που ακολουθούν. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν αναφέρονται στις
αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο στην εσωτερική µόνο δοµή του κειµένου, όπως ορισµένα
µέρη των τροποποιήσεων στα άρθρα 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 48 και 49.

Η κοινή θέση είναι γενικά σύµφωνη µε την πρόταση της Επιτροπής και οι νέες διατάξεις που
εισήγαγε το Συµβούλιο δεν αλλοιώνουν την ουσία της.

Αιτιολογικές σκέψεις

Οι αιτιολογικές σκέψεις τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε τις αλλαγές που έγιναν στις
αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας.

Αιτιολογική σκέψη 16

∆ιευκρινίζεται ότι το ενδιαφερόµενο πρόσωπο πρέπει να συµµορφώνεται συνεχώς µε τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 2 για να επωφεληθεί από τις εξαιρέσεις που προβλέπει η
οδηγία.
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Αιτιολογική σκέψη 19

Αποσαφηνίζει ότι επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν σε µη τακτική βάση µία ή
περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας που
τους έχει χορηγηθεί, ή που ασκούν σε µη τακτική βάση µία ή περισσότερες επενδυτικές
δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας τους, δεν υποχρεούνται να
λάβουν συµπληρωµατική άδεια.

Αιτιολογική σκέψη 20

Σε σχέση µε την έννοια της "λήψης και διαβίβασης εντολών", η κοινή θέση εισήγαγε µια
αιτιολογική σκέψη προκειµένου να αποσαφηνιστεί ότι η έννοια αυτή καλύπτει επίσης τη
διευκόλυνση της συνάντησης δύο επενδυτών κατά τρόπο που επιτρέπει την πραγµατοποίηση
µιας συναλλαγής µεταξύ τους.

Αιτιολογική σκέψη 26

Η νέα αυτή αιτιολογική σκέψη αφορά το άρθρο 13 παράγραφοι 7 και 8. ∆ιευκρινίζει ότι όταν
ένας πελάτης, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία και ιδίως µε την οδηγία για τις
χρηµατοοικονοµικές ασφάλειες, µεταβιβάσει σε επιχείρηση επενδύσεων την πλήρη
κυριότητα χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων προκειµένου να εξασφαλίσει ή να
καλύψει παρούσες ή µελλοντικές, πραγµατικές, εξαρτώµενες από αβέβαια περιστατικά ή
αναµενόµενες υποχρεώσεις του, τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα ή κεφάλαια πρέπει να
θεωρούνται ως µη ανήκοντα πλέον στον πελάτη.

Αιτιολογική σκέψη 29

Το Συµβούλιο εισήγαγε αυτή τη νέα αιτιολογική σκέψη, η οποία αφορά το άρθρο 19
παράγραφος 6, προκειµένου να αποσαφηνίσει µια από τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η
επιχείρηση µπορεί να µην προβεί σε εκτίµηση της καταλληλότητας της παρεχόµενης
υπηρεσίας για έναν πελάτη ή δυνητικό πελάτη.

Αιτιολογική σκέψη 33

Το κείµενο της κοινής θέσης περιλαµβάνει µια αιτιολογική σκέψη σχετικά µε την ανάγκη
κατάργησης των εµποδίων στην ενοποίηση των πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη
δηµοσίευσή τους, προκειµένου να εξασφαλιστούν συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού και να
επιτραπεί στους επενδυτές να συγκρίνουν τις τιµές των διαφόρων φορέων συναλλαγών.

Αιτιολογική σκέψη 34

Αυτή η αιτιολογική σκέψη αποσαφηνίζει ότι η επιχείρηση επενδύσεων µπορεί να ζητά 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 του
εκτός ρυθµιζόµενων αγορών ή ΠΜ∆.

Αιτιολογική σκέψη 35

Αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες
για λογαριασµό δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων επενδύσεων, όταν εµπίπτουν στον ορισµό
της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει να θεωρούνται συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι, αλλά
επιχειρήσεις επενδύσεων πλην ορισµένων προσώπων που µπορούν να εξαιρούνται.
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Αιτιολογική σκέψη 38

Σύµφωνα µε την προσέγγιση που ακολουθείται για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών πρέπει να εγγράφουν στα µητρώα µόνο τους συνδεδεµένους
αντιπροσώπους που προτίθενται να ασκήσουν το σύνολο ή µεγαλύτερο µέρος των
δραστηριοτήτων τους στο έδαφός τους.

Αιτιολογική σκέψη 39

Αυτή η αιτιολογική σκέψη συνδέεται µε τις αλλαγές που έγιναν στο άρθρο 24 και προβλέπει
ότι οι επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι πρέπει να θεωρείται ότι ενεργούν ως πελάτες. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή ήταν αναγκαία προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι
αλλαγές που επιφέρει η κοινή θέση στο πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος του επιλέξιµου
αντισυµβαλλοµένου.

Αιτιολογική σκέψη 41

Αυτή η αιτιολογική σκέψη αφορά το νέο άρθρο 24 παράγραφος 1 και εξηγεί ότι η υποχρέωση
δηµοσιοποίησης οριακών εντολών πελατών πρέπει να ισχύει µόνο όταν ο αντισυµβαλλόµενος
στέλνει ρητώς στην επιχείρηση επενδύσεων οριακή εντολή προς εκτέλεση.

Αιτιολογική σκέψη 42

Προστέθηκε µια νέα αιτιολογική σκέψη προκειµένου να υπενθυµιστεί ότι τα κράτη µέλη
υποχρεούνται να προστατεύουν το δικαίωµα της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων.

Αιτιολογική σκέψη 44

Αυτή η αιτιολογική σκέψη εξηγεί τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να
εφαρµόζουν σε χρηµατοπιστωτικά µέσα άλλα από τις µετοχές τις υποχρεώσεις διαφάνειας
πριν και µετά τη διαπραγµάτευση που προβλέπονται από την οδηγία.

Αιτιολογική σκέψη 47

Αυτή η αιτιολογική σκέψη επεξηγεί το πεδίο εφαρµογής της έγκρισης που χορηγείται στις
ρυθµιζόµενες αγορές. Παρέχει επίσης συµπληρωµατικές εξηγήσεις για τις συναλλαγές που
πρέπει να θεωρούνται ότι καταρτίζονται εντός του συστήµατος της ρυθµιζόµενης αγοράς.

Αιτιολογική σκέψη 49

Αυτή η αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει ότι οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που
οφείλουν να πληρούν οι ρυθµιζόµενες αγορές προκειµένου να τους δοθεί άδεια λειτουργίας
βάσει της οδηγίας θα καθοριστούν µε την αναθεώρηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ και όχι µε τη
διαδικασία της επιτροπολογίας όπως προβλεπόταν αρχικά στην πρόταση της Επιτροπής.

Αιτιολογική σκέψη 52

Προστέθηκε µια νέα φράση για να υπενθυµιστεί (µια υποχρέωση δεν µπορεί να επιβληθεί µε
αιτιολογική σκέψη) ότι τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη χρηµατοδότηση
της αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο.
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Αιτιολογική σκέψη 56

Αυτή η αιτιολογική σκέψη υπενθυµίζει ότι η ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών µεταξύ
αρµοδίων αρχών, άλλων αρχών, οργάνων ή προσώπων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους
κανόνες διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες, όπως αυτοί
ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

Άρθρα

Τίτλος I - Ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 2

Η κοινή θέση προσέθεσε µια νέα εξαίρεση στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ι) για τα
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.

Άρθρο 4

Ο ορισµός της επενδυτικής συµβουλής (άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 4)) συµπληρώθηκε
προκειµένου να διευκρινιστεί ότι αυτή η υπηρεσία µπορεί να παρέχεται είτε µετά από αίτηση
του πελάτη είτε µε πρωτοβουλία της επιχείρησης επενδύσεων.

Η κοινή θέση εισάγει επίσης ένα νέο ορισµό του "ειδικού διαπραγµατευτή" (άρθρο 4
παράγραφος 1 σηµείο 8)) προκειµένου να οριοθετηθεί ορθά το πεδίο εφαρµογής των
εξαιρέσεων.

Ο ορισµός της διαχείρισης χαρτοφυλακίου (άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 9)), ο οποίος
περιλαµβανόταν προηγουµένως στο Παράρτηµα Ι, ενσωµατώθηκε στο άρθρο αυτό.

Ο ορισµός του κράτους µέλους υποδοχής (άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο 21) συµπληρώθηκε
προκειµένου να καλύψει τις ρυθµιζόµενες αγορές.

Τίτλος II - Όροι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και τη
λειτουργία των επιχειρήσεων επενδύσεων

κεφάλάιο I - οροι και διαδικασιες για τη χορηγηση αδειας
λειτουργιας

Στο άρθρο 9 (πρόσωπα που πραγµατικά διευθύνουν την επιχείρηση), η κοινή θέση προσθέτει
ένα νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 προκειµένου να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη των
διατυπώσεων όταν ο διαχειριστής ρυθµιζόµενης αγοράς ζητά άδεια λειτουργίας ΠΜ∆.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10, η κοινή θέση αποσαφηνίζει τις λειτουργίες των αρµόδιων
αρχών και η παράγραφος 4 τροποποιήθηκε ώστε να συµπεριληφθούν οι εταιρείες διαχείρισης
ΟΣΕΚΑ.

Στο άρθρο 14 (διαδικασία διαπραγµάτευσης και οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜ∆),
το Συµβούλιο διέγραψε τη διάταξη περί επιτροπολογίας, την οποία δεν θεώρησε αναγκαία.
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κεφάλαιο ΙΙ - οροι λειτουργιας των επιχειρησεων επενδυσεων

Η κοινή θέση διέγραψε το άρθρο 17 της πρότασης της Επιτροπής (µόνιµες κεφαλαιακές
απαιτήσεις), το οποίο θεωρήθηκε περιττό.

Στο άρθρο 19, η κοινή θέση επέφερε τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

� νέα παράγραφος 5 σχετικά µε τις υποχρεώσεις που πρέπει να αντλεί η επιχείρηση
επενδύσεων όταν παρέχει υπηρεσίες άλλες από τις επενδυτικές συµβουλές ή τη διαχείριση
χαρτοφυλακίου. Επιβάλλει επίσης στις επιχειρήσεις επενδύσεων την υποχρέωση να
προειδοποιούν τον πελάτη ή το δυνητικό πελάτη εάν εκτιµούν, µε βάση τις πληροφορίες
που έχουν αντλήσει, ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για αυτόν ή, εάν ο
πελάτης δεν παρέχει τις ζητούµενες πληροφορίες ή παρέχει ελλιπείς πληροφορίες·

� νέα παράγραφος 9, η οποία διευκρινίζει ότι η οι υποχρεώσεις του άρθρου 19 δεν ισχύουν
εάν η επενδυτική υπηρεσία προσφέρεται ως µέρος χρηµατοπιστωτικού προϊόντος που ήδη
υπόκειται σε άλλες διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας ή σε κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα
για τα πιστωτικά ιδρύµατα και την καταναλωτική πίστη όσον αφορά την αξιολόγηση
κινδύνου των πελατών και/ή τις απαιτήσεις πληροφόρησης.

Όσον αφορά τους συνδεδεµένους αντιπροσώπους (άρθρο 23), η κοινή θέση προβλέπει ότι τα
κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στους συνδεδεµένους αντιπροσώπους που είναι
εγγεγραµµένοι στα µητρώα τους να κατέχουν χρήµατα και/ή χρηµατοπιστωτικά µέσα
πελατών για λογαριασµό και υπό την πλήρη ευθύνη της επιχείρησης επενδύσεων για την
οποία ενεργούν. Σε περίπτωση διασυνοριακής πράξης, οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωπου που
έχουν λάβει άδεια να διαχειρίζονται χρήµατα και/ή χρηµατοπιστωτικά µέσα πελατών
µπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τη δραστηριότητα αυτή στο έδαφος άλλου κράτους
µέλους µόνον εάν το κράτος αυτό επιτρέπει στους συνδεδεµένους αντιπροσώπους του να
διαχειρίζονται χρήµατα πελατών.

Η κοινή θέση επιφέρει ορισµένες τροποποιήσεις στο άρθρο 24 (συναλλαγές µε επιλέξιµους
αντισυµβαλλοµένους). Το καθεστώς αυτό θα καλύπτει όχι µόνο την εκτέλεση των εντολών
αλλά επίσης τη λήψη και διαβίβασή τους και τις παρεπόµενες υπηρεσίες που σχετίζονται
άµεσα µε αυτές τις συναλλαγές. Προβλέπεται επίσης ότι µόνον η παράγραφος 1 του άρθρου
22 δεν εφαρµόζεται στις συναλλαγές µεταξύ επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων.

Ορισµένα πρόσωπα θεωρήθηκαν αυτόµατα επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι, όπως ιδίως οι
ΟΣΕΚΑ, τα συνταξιοδοτικά ταµεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, οι διαπραγµατευτές σε
µέσα εµπορευµάτων και οι εθνικές κυβερνήσεις.

Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει πλέον µια νέα παράγραφο 4, η οποία αφορά τις οντότητες
τρίτων χωρών. Οι διατάξεις περί επιτροπολογίας είναι πιο ακριβείς και λαµβάνουν υπόψη της
ανωτέρω τροποποιήσεις.

Οι κυριότερες αλλαγές στο άρθρο 25 αφορούν την υποχρέωση αναφοράς των συναλλαγών.
Οι συναλλαγές πρέπει να αναφέρονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής,
εκτός από την περίπτωση των υποκαταστηµάτων, στην οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 32
παράγραφος 7, οι αναφορές πρέπει να υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
υποδοχής. Η αρχή αυτή διαβιβάζει τις πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους
καταγωγής της επιχείρησης επενδύσεων, εκτός εάν οι αρχές αυτές δεν επιθυµούν να λάβουν
τις πληροφορίες αυτές.
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Οι άλλες αλλαγές αφορούν την υποχρέωση των αρµόδιων αρχών να θεσπίζουν τις αναγκαίες
ρυθµίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι τις πληροφορίες αυτές λαµβάνει και η αρµόδια αρχή της
αγοράς που επηρεάζεται περισσότερο ως προς τη ρευστότητα των συγκεκριµένων
χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Το άρθρο 26 αναδιατυπώθηκε για να διευκρινιστεί ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι
διαχειριστές αγοράς που εκµεταλλεύονται ένα ΠΜ∆ οφείλουν να αναφέρουν στις αρµόδιες
αρχές τις σηµαντικές παραβάσεις των κανόνων τους, τις ανώµαλες συνθήκες
διαπραγµάτευσης ή τις συµπεριφορές που µπορούν να συνιστούν κατάχρηση αγοράς. Η
διάταξη περί εκτελεστικών µέτρων διαγράφηκε.

Το άρθρο 27 προβλέπει ότι για τις συναλλαγές µε επαγγελµατίες επενδυτές, οι εντολές
µπορούν να εκτελούνται σε τιµή καλύτερη από την ανακοινωθείσα, υπό τον όρο όµως ότι η
καλύτερη τιµή εµπίπτει εντός ενός δηµοσιευµένου εύρους και ότι η επιχείρηση επενδύσεων
συµµορφώνεται µε τους όρους του άρθρου αυτού.

Στο άρθρο 28 (πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων µετά
τη διαπραγµάτευση), οι κυριότερες αλλαγές είναι η εισαγωγή του όρου "κατ’ ελάχιστον"
ώστε να καθίσταται σαφής η φύση της διάταξης αυτής ως ελάχιστο µέτρο (το οποίο τα κράτη
µέλη µπορούν να καταστήσουν αυστηρότερο) και η αντικατάσταση του όρου "αµέσως" µε
τον όρο "όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγµατικό χρόνο", προκειµένου να αυξηθούν τα
περιθώρια ελιγµού των επιχειρήσεων.

Τα άρθρα 29 και 30 σχετικά µε τις απαιτήσεις διαφάνειας πριν και µετά τη διαπραγµάτευση
για τους ΠΜ∆ ευθυγραµµίστηκαν µε τα άρθρα 44 και 45 (απαιτήσεις διαφάνειας για τις
ρυθµιζόµενες αγορές). Το Συµβούλιο εισήγαγε επίσης µια διάταξη επιτροπολογίας η οποία
αποσαφηνίζει ότι, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από την ειδική φύση του ΠΜ∆, το
περιεχόµενο αυτών των εκτελεστικών µέτρων πρέπει να είναι ισοδύναµο µε εκείνο των
εκτελεστικών µέτρων που προβλέπονται από τα άρθρα 44 και 45, αντίστοιχα, για τις
ρυθµιζόµενες αγορές. Η τροπολογία 95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκε
πλήρως στην κοινή θέση και η τροπολογία 94 περιλήφθηκε εν µέρει.

κεφαλαιο III - δικαιωµατα των επιχειρησεων επενδυσεων

Το Κεφάλαιο III ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής.

Τα άρθρα 31 και 32 για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την εγκατάσταση
υποκαταστήµατος αναφέρουν σαφώς ότι οι παρεπόµενες υπηρεσίες µπορούν να παρέχονται
µόνο σε συνδυασµό µε µια επενδυτική υπηρεσία και/ή δραστηριότητα.

Και τα δύο άρθρα περιλαµβάνουν επίσης µια νέα παράγραφο που υποχρεώνει τις αρµόδιες
αρχές του κράτους µέλους καταγωγής να ανακοινώνουν την ταυτότητα των συνδεδεµένων
αντιπροσώπων εάν αυτή ζητηθεί από τις αρχές της χώρας υποδοχής.

Στο άρθρο 31 προστέθηκε µια νέα παράγραφος η οποία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις
επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς να ενηµερώνουν την αρµόδια αρχή του κράτους
καταγωγής όταν προτίθενται να επιτρέψουν σε χρήστες εγκατεστηµένους σε κράτος µέλος
υποδοχής να έχουν πρόσβαση και να χρησιµοποιούν τα συστήµατά τους.
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Στο άρθρο 32, η κυριότερη τροποποίηση στην πρόταση της Επιτροπής είναι η διεύρυνση του
πεδίου εφαρµογής του άρθρου 32 παράγραφος 7 ώστε να καλυφθούν τα άρθρα 21, 22, 25, 27
και 28, καθώς και η αποσαφήνιση ότι οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής του
υποκαταστήµατος αναλαµβάνουν ευθύνη µόνο για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το
υποκατάστηµα στο έδαφός του κράτους αυτού. Την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν
τα υποκαταστήµατα εκτός του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το
υποκατάστηµα διατηρεί το κράτος µέλος καταγωγής. Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται τόσο
στις επιχειρήσεις επενδύσεων όσο και στα πιστωτικά ιδρύµατα.

Στο άρθρο 33 το Συµβούλιο διέγραψε την αναφορά στην έµµεση πρόσβαση, η οποία δεν
ήταν αναγκαία. ∆ιέγραψε επίσης την παράγραφο 3, η οποία ήταν µια επανάληψη του άρθρου
42 παράγραφος 1.

Στο άρθρο 34 η κυριότερη τροποποίηση αφορά την αντικατάσταση του όρου "δυνατότητα"
µε τον όρο "δικαίωµα" προκειµένου να αυξηθεί το περιθώριο ελιγµού των επιχειρήσεων
επενδύσεων.

Το άρθρο αυτό περιέχει µια νέα παράγραφο που διευκρινίζει τις αρµοδιότητες των κεντρικών
τραπεζών και των άλλων εποπτικών αρχών όσον αφορά την επίβλεψη των συστηµάτων
διακανονισµού. Η διάταξη για τη διαδικασία επιτροπολογίας διαγράφηκε για να αποφευχθούν
οι επικαλύψεις µε άλλα µελλοντικά µέτρα για τα συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού.

Προστέθηκε ένα νέο άρθρο 35, το οποίο περιέχει διατάξεις για τα συστήµατα κεντρικού
αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού για τους ΠΜ∆.

Τίτλος III - Ρυθµιζόµενες αγορές

Άρθρο 36

Η κοινή θέση ευθυγράµµισε το άρθρο αυτό, το οποίο αφορά την άδεια λειτουργίας και το
εφαρµοστέο δίκαιο, µε τις αντίστοιχες διατάξεις για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
Αποσαφήνισε επίσης τη διάκριση ανάµεσα στον διαχειριστή της αγοράς και την αγορά.

Άρθρο 37

Η κοινή θέση αναδιατύπωσε την πρόταση της Επιτροπής προκειµένου να αποσαφηνίσει τις
απαιτήσεις για τη διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς. Το θέµα των χρηµατοοικονοµικών
πόρων εξετάζεται εφεξής στο άρθρο 39 στοιχείο στ). Το θέµα αυτό δεν θα ρυθµιστεί µε τη
διαδικασία της επιτροπολογίας αλλά µε την αναθεώρηση της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ (οδηγία για
την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων).

Άρθρο 38

Η κοινή θέση αντικατέστησε τον όρο "πραγµατικός έλεγχος της ρυθµιζόµενης αγοράς" που
χρησιµοποιείται στην πρόταση της Επιτροπής µε τον όρο "ουσιαστική επιρροή στη
διαχείριση της ρυθµιζόµενης αγοράς". Στην παράγραφο 2, η κοινή θέση αναφέρεται πλέον
στο διαχειριστή της ρυθµιζόµενης αγοράς και όχι στην ίδια τη ρυθµιζόµενη αγορά.
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Άρθρο 39

Η παράγραφος δ) αναδιατυπώθηκε και καταργεί την ανάγκη προηγούµενης έγκρισης από τις
αρµόδιες αρχές των κανόνων και διαδικασιών της ρυθµιζόµενης αγοράς. Όπως αναφέρθηκε
ανωτέρω, το άρθρο 39 περιλαµβάνει επίσης την απαίτηση για τους χρηµατοοικονοµικούς
πόρους των ρυθµιζόµενων αγορών.

Άρθρο 40

Η κοινή θέση κατάργησε την ανάγκη προηγούµενης έγκρισης από τις αρµόδιες αρχές των
κανόνων για την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων σε διαπραγµάτευση. Προσέθεσε
επίσης στην παράγραφο 6 µια νέα περίπτωση σχετικά µε τους µηχανισµούς που πρέπει να
εισαγάγει η ρυθµιζόµενη αγορά για να διευκολύνει την πρόσβαση των µελών της ή των
συµµετεχόντων στις πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 41

Η κοινή θέση του Συµβουλίου προσέθεσε µια διάταξη η οποία ορίζει ότι όταν αρµόδια αρχή
κράτους µέλους ζητά την αναστολή ή την απόσυρση ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου από τη
διαπραγµάτευση, ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών, οι
οποίες, µε τη σειρά τους, απατούν την αναστολή ή την απόσυρση του χρηµατοπιστωτικού
µέσου από τη διαπραγµάτευση στις ρυθµιζόµενες αγορές ή τους ΠΜ∆ που λειτουργούν στο
έδαφός τους.

Άρθρο 42

Στην παράγραφο 2, η κοινή θέση αντικατέστησε τον περιορισµό της πρόσβασης τις
ρυθµιζόµενες αγορές σε επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους, τον οποίο είχε προτείνει η
Επιτροπή, µε ένα πιο ευέλικτο καθεστώς.

Κατάργησε επίσης τις περιττές αναφορές στα έµµεσα µέλη ή τους έµµεσους συµµετέχοντες.

Προστέθηκε νέα παράγραφος σχετικά µε τα συστήµατα που εγκαθιστούν οι οργανωµένες
αγορές στο έδαφος άλλων κρατών µελών. Η παράγραφος αυτή ακολουθεί την προσέγγιση
που επιλέχθηκε για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Άρθρο 43

Η κοινή θέση τροποποίησε το άρθρο αυτό, το οποίο αφορά τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε
τους κανόνες των ρυθµιζόµενων αγορών και µε άλλες νόµιµες υποχρεώσεις. Ο έλεγχος
πρέπει εφεξής να επικεντρώνεται στη συµµόρφωση των µελών ή συµµετεχόντων και όχι στις
συναλλαγές που πραγµατοποιούν τα µέλη της ρυθµιζόµενης αγοράς.

Το κείµενο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί ότι η αρµόδια αρχή για τη
διερεύνηση και δίωξη των περιπτώσεων κατάχρησης αγοράς µπορεί να είναι διαφορετική από
την αρχή που είναι αρµόδια για τη λειτουργία της ρυθµιζόµενης αγοράς.

Το κείµενο της κοινής θέσης απαιτεί µόνο τη γνωστοποίηση στην αρµόδια αρχή των
σηµαντικών παραβάσεων των κανόνων.
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Άρθρα 44 και 45

Το κείµενο της κοινής θέσης επιτρέπει στις ρυθµιζόµενες αγορές να επιβάλλουν στους
συστηµατικούς εσωτερικοποιητές τέλη για την πρόσβαση στα συστήµατα δηµοσίευσης των
τιµών τους.

Το πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 44 διευρύνθηκε και επιτρέπει την
εξαίρεση από την υποχρέωση προδιαπραγµατευτικής διαφάνειας ανάλογα µε το µοντέλο
αγοράς ή το είδος και τον όγκο των εντολών. Τροποποιήθηκε επίσης η παράγραφος 2 του
άρθρου 45, η οποία επιτρέπει εφεξής την αναβολή της δηµοσιοποίησης των λεπτοµερειών
των συναλλαγών ανάλογα µε τον όγκο τους και το είδος τους.

Η διάταξη για την επιτροπολογία απλουστεύθηκε.

Άρθρο 46

Στο άρθρο αυτό, το οποίο περιέχει τις διατάξεις για τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο και τα
συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού προστέθηκε µια νέα παράγραφος, όπως και στο
άρθρο 35, για την αποφυγή των διπλών ελέγχων.

Άρθρο 47

Λόγω της τροποποίησης που επέφερε το Συµβούλιο, η Επιτροπή υποχρεούται να ενηµερώνει
το δικτυακό της τόπο κάθε φορά που ένα κράτος µέλος ανακοινώνει αλλαγές στον κατάλογο
των ρυθµιζόµενων αγορών του.

Τίτλος IV - Αρµόδιες αρχές

Ο Τίτλος IV αναδιαρθρώθηκε σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο αφορά τον ορισµό, τις εξουσίες
και τις διαδικασίες προσφυγής. Επιβάλλει επίσης στις αρµόδιες αρχές υποχρέωση
συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο και κανόνες επαγγελµατικού απορρήτου. Το δεύτερο
κεφάλαιο ορίζει τους κανόνες συνεργασίας µεταξύ αρµόδιων αρχών διαφορετικών κρατών
µελών, περιλαµβανοµένων των διατάξεων για τη διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή
πληροφοριών. Το τελευταίο κεφάλαιο περιέχει τις διατάξεις για τη συνεργασία µε τρίτες
χώρες.

κεφαλαιο I - ορισµοσ, εξουσιες και διαδικασιεσ προσφυγησ

Άρθρο 48

Η κοινή θέση αναδιατυπώνει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τη διάταξη για τη µεταβίβαση
καθηκόντων. Κάθε µεταβίβαση καθηκόντων σε οντότητες πλην των αρχών που αναφέρονται
στο άρθρο αυτό δεν πρέπει να συνεπάγεται ούτε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, ούτε τη
χρήση διακριτικής ευχέρειας εκτίµησης.

Άρθρο 49

Το άρθρο αυτό αντικαθιστά το άρθρο 45 παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής. Η
υποχρέωση συνεργασίας επεκτάθηκε στις αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία
των συνταξιοδοτικών ταµείων, των ΟΣΕΚΑ και των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών
διαµεσολαβητών.
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Άρθρο 50

Το Συµβούλιο ευθυγράµµισε το άρθρο αυτό µε το άρθρο 12 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις
πράξεις κατόχων εµπιστευτικών πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Προστέθηκε µια νέα εξουσία, το δικαίωµα των αρµόδιων αρχών να επιτρέπουν εξακριβώσεις
ή έρευνες από ορκωτούς λογιστές ή εµπειρογνώµονες (στοιχείο (ιγ)), ως αναγκαίο
συµπλήρωµα των εξουσιών και δικαιωµάτων που ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 της πρότασης της Επιτροπής, σχετικά µε τους πόρους που
πρέπει να διαθέτουν οι αρµόδιες αρχές, αντικαταστάθηκε µε µια νέα φράση στην αιτιολογική
σκέψη 55, σύµφωνα µε την οδηγία 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις κατόχων εµπιστευτικών
πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Άρθρο 53

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται πλέον να θεσπίζουν αποτελεσµατικές διαδικασίες υποβολής
καταγγελιών και προσφυγής, αλλά να ενθαρρύνουν την τη θέσπισή τους.

Άρθρο 54

Η κοινή θέση προσέθεσε τρεις νέες παραγράφους.

Οι παράγραφοι 3 και 4 ρυθµίζουν τη χρήση των λαµβανόµενων εµπιστευτικών πληροφοριών.
Η παράγραφος 3, η οποία επιβάλλει το επαγγελµατικό απόρρητο, εµπνέεται σε µεγάλο βαθµό
από το άρθρο 16 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο της οδηγίας 2003/6/ΕΚ (κατάχρηση
αγοράς).

Η παράγραφος 4 διευκρινίζει, µε πιο σαφή και συνεπή τρόπο από ό,τι στο άρθρο 54 της
πρότασης της Επιτροπής, το βαθµό στον οποίο επιτρέπεται η διαβίβαση των πληροφοριών. Η
διατύπωση προσαρµόστηκε στη νέα διάρθρωση, ιδίως το άρθρο 48 (τα κράτη µέλη µπορούν
να ορίζουν περισσότερες της µιας αρµόδιες αρχές) και το άρθρο 56 (τα κράτη µέλη µπορούν
να ορίζουν ένα σηµείο επικοινωνίας για τους σκοπούς της συνεργασίας και της ανταλλαγής
πληροφοριών).

Η παράγραφος 5 διευκρινίζει ότι το άρθρο 54 δεν εµποδίζει τις αρµόδιες αρχές να
ανταλλάσσουν ή να διαβιβάζουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, εµπιστευτικές
πληροφορίες που δεν έχουν ληφθεί από αρµοδία αρχή άλλου κράτους µέλους.

κεφαλαιο II - συνεργασια µεταξυ αρµοδιων αρχων διαφορετικων
κρατων µελων

Άρθρο 56

Το Συµβούλιο επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να ορίζουν µία µόνο αρµόδια αρχή
ως ς σηµείο επικοινωνίας για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της συνεργασίας, και ιδίως της
ανταλλαγής πληροφοριών.

Η νέα παράγραφος 2 υποχρεώνει τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών καταγωγής και
υποδοχής να συνεργάζονται σε περιπτώσεις στις οποίες η λειτουργία ρυθµιζόµενης αγοράς
που έχει δηµιουργήσει µηχανισµούς σε κράτος µέλος υποδοχής έχει αποκτήσει ουσιώδη
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σηµασία για τη λειτουργία της αγοράς κινητών αξιών και την προστασία των επενδυτών στο
εν λόγω κράτος µέλος υποδοχής. Η νέα παράγραφος 5 προβλέπει τη θέσπιση µέτρων
εφαρµογής για τον καθορισµό των κριτηρίων βάσει των οποίων η λειτουργία ρυθµιζόµενης
αγοράς σε κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να θεωρηθεί ουσιώδους σηµασίας σε αυτό το
κράτος µέλος.

Το άρθρο 53 της πρότασης της Επιτροπής διαιρέθηκε σε δύο άρθρα, τα άρθρα 57 και 59,
προκειµένου να καταστεί πιο σαφές το κείµενό του. Το άρθρο 57 επιτρέπει στην αρµόδια
αρχή µιας ρυθµιζόµενης αγοράς να επικοινωνεί απευθείας στα εξ αποστάσεως µέλη της
αγοράς.

Το άρθρο 58 αναδιαρθρώθηκε. Αφορά πλέον µόνο την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
κρατών µελών µέσω των σηµείων επικοινωνίας. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει µέτρα
εφαρµογής για τις διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών.

Στο άρθρο 62, το Συµβούλιο διεύρυνε τις εξουσίες λήψης προληπτικών µέτρων των αρχών
της χώρας υποδοχής όσον αφορά τα υποκαταστήµατα, τις ρυθµιζόµενες αγορές και τα ΠΜ∆.

κεφαλαιο III - συνεργασια µε τριτεσ χωρεσ

Άρθρο 63

Οι τροποποιήσεις στο άρθρο αυτό αντικατοπτρίζουν τη νέα διάρθρωση του Τίτλου IV.

Τίτλος V - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 65

Στην παράγραφο 1, η κοινή θέση µειώνει σε δύο έτη την προθεσµία υποβολής της έκθεσης.

Προστέθηκε µια νέα παράγραφος 2, η οποία υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 27 (προδιαπραγµατευτική διαφάνεια).

Στην παράγραφο 3, η κοινή θέση ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει επίσης έκθεση για τα
ακόλουθα τρία θέµατα:

� καταλληλότητα των κανόνων για τον ορισµό συνδεδεµένων αντιπροσώπων για την
παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία
των αντιπροσώπων αυτών·

� σκοπιµότητα διατήρησης της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο (θ).

Η νέα παράγραφος 4 απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την πρόοδο
της άρσης των εµποδίων για την ενοποίηση των πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη
δηµοσίευσή τους. Σχετικά µε το θέµα αυτό, υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την αιτιολογική
σκέψη 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 φορείς συναλλαγών (δηλ. οι ρυθµιζόµενες αγορές, οι ΠΜ∆ και οι ενδιάµεσοι).
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."
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Η νέα παράγραφος 6 απαιτεί από την Επιτροπή να Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τη
σκοπιµότητα διατήρησης των υποχρεώσεων ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης που
επιβάλλονται στους ενδιάµεσους σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο."

Με βάση τις εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή µπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να υποβάλλει προτάσεις
για κατάλληλες τροποποιήσεις της οδηγίας.

Άρθρο 66

Το κείµενο του άρθρου 61 της πρότασης της Επιτροπής παραµένει αµετάβλητο.

Άρθρο 67

Η κοινή θέση τροποποιεί το άρθρο 62 της πρότασης της Επιτροπής. Έγιναν οι αναγκαίες
τεχνικές τροποποιήσεις στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, ενώ οι
κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που έχουν άδεια µόνο για την παροχή υπηρεσίας
επενδυτικών συµβουλών ή/και για τη λήψη και διαβίβαση εντολών επενδυτών, χωρίς να
κατέχουν ούτε στη µία ούτε στην άλλη περίπτωση χρήµατα ή τίτλους που ανήκουν στους
πελάτες τους, και οι οποίες, για το λόγο αυτό, δεν µπορούν να βρίσκονται ποτέ σε θέση
οφειλέτη έναντι των πελατών τους, υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 3
παράγραφος 4 της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ.

Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να επιλέξουν είτε τη σύσταση ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου,
είτε τη σύναψη ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης είτε ένα συνδυασµό των ανωτέρω.
Επίσης, όσες από τις επιχειρήσεις αυτές είναι επίσης εγγεγραµµένες σε µητρώο σύµφωνα την
οδηγία 2002/92/ΕΚ για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση και συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις της οδηγίας αυτής υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρό καθεστώς.

Άρθρο 68

Η κοινή θέση τροποποιεί το παράρτηµα Ι της τραπεζικής οδηγίας µε τρόπο διαφορετικό από
εκείνον που είχε προτείνει αρχικά ή Επιτροπή. Αντί της προσθήκης παραποµπών σε νέες
δραστηριότητες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα, η κοινή θέση προσθέτει µια παράγραφο που
ορίζει ότι οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που προβλέπονται στο Τµήµα Α και Β του
Παραρτήµατος Ι της οδηγίας υπόκεινται σε αµοιβαία αναγνώριση σύµφωνα µε την τραπεζική
οδηγία.

Άρθρα 69 και 70

Τα άρθρα αυτά παραµένουν γενικά σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής. Η περίοδος
µεταφοράς επεκτείνεται από 18 σε 24 µήνες.

Άρθρο 71

Το Συµβούλιο προσέθεσε µια τεχνική µεταβατική διάταξη που αποσκοπεί να επιτρέψει την
οµαλή θέση σε εφαρµογή της νέας οδηγίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τµήµα Α

Η κοινή θέση απλουστεύει τη διατύπωση των επενδυτικών υπηρεσιών, δεδοµένου ότι
ορισµένοι ορισµοί ενσωµατώθηκαν ήδη στο άρθρο 4. Το σηµείο 6 περιλαµβάνει εφεξής δύο
υποδιαιρέσεις.

Τµήµα Β

Προστέθηκε µια νέα υπηρεσία ("υπηρεσίες σχετιζόµενες µε την αναδοχή").

Τµήµα Γ

Ο κατάλογος των χρηµατοπιστωτικών µέσων αναδιατυπώνεται για λόγους σαφήνειας, ιδίως
όσον αφορά τα παράγωγα µέσα εµπορευµάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Η κοινή θέση επιφέρει ορισµένες τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας στις κατηγορίες πελατών
που πρέπει να θεωρούνται επαγγελµατίες πελάτες, µε την ενσωµάτωση των τοπικών
επιχειρήσεων και των άλλων θεσµικών επενδυτών.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου
2003 είναι σύµφωνη µε τους στόχους και το πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής της
29ης Νοεµβρίου 2002.

Η Επιτροπή εκτιµά επίσης ότι η κοινή θέση ανταποκρίνεται στις κυριότερες ανησυχίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενσωµατώνει ορισµένα από τα βασικά στοιχεία των
τροπολογιών του.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η κοινή θέση επιτυγχάνει µια ικανοποιητική ισορροπία.

Η Επιτροπή συνιστά συνεπώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την κοινή θέση.
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