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Πρόταση κανονισμού
–

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής για

---------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/...

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τις ▌ γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ,

* * Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· 
οι διαγραφές σημειώνονται με το σύμβολο ▌.
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Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

1 ΕΕ C της , σ. .
2 ΕΕ C της , σ. .
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1) Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε 

ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη: το θεματολόγιο του 2030 για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη3, στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι στόχοι βιώσιμης 

ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2016 σχετικά με τα 

επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον4 συνδέει τους ΣΒΑ με το 

ενωσιακό πλαίσιο πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι δράσεις και 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης, σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο, 

περιλαμβάνουν τους ΣΒΑ εξαρχής. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 20175 επιβεβαίωσαν τη δέσμευση της Ένωσης και 

των κρατών μελών για εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 με ολοκληρωμένο, 

συνεπή, περιεκτικό, ενσωματωμένο και αποτελεσματικό τρόπο και σε στενή 

συνεργασία με εταίρους και άλλους ενδιαφερομένους.

3 Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (UN 2015).
4 COM(2016) 739 final.
5 CO EUR 17, CONCL. 5.
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(1) Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα, πιο 

αειφόρο και πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων σύμφωνα με τους ΣΒΑ, 

είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ένωσης. Η συμφωνία του Παρισιού για το 

κλίμα (COP21), η οποία επικυρώθηκε από την Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 20166 και 

τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, επιδιώκει την ενδυνάμωση της 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων μέσων, καθιστώντας τις ροές 

κεφαλαίων συμβατές με την επιδίωξη ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της συμφωνίας του 

Παρισιού για το κλίμα ως προς την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη και να μειωθούν σημαντικά οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, ο παγκόσμιος στόχος θα πρέπει να είναι η συγκράτηση της αύξησης της 

μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C σε σύγκριση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και η συνέχιση των προσπαθειών για να περιοριστεί η 

αύξηση της θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά 

επίπεδα.

6 Απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1).
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(2) Κοινός στόχος της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου7, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου8, της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου9, της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου,10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου11, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου13, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου14, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ΧΥΖ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

7 Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 
2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 
17.11.2009, σ. 32).
8 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
9 Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 
2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 
1).
10 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 
27.6.2013, σ. 338).
11 Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 
2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ 
και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
12 Οδηγία (EE) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ΕΕ L 26 της 2.2.2016, σ. 19).
13 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης 
Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).
14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 
25.4.2013, σ. 1).
15 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 
25.4.2013, σ. 18).
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[ΕΕ – να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό σχετικά με ένα πανευρωπαϊκό 

ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) ]είναι να διευκολυνθεί η ανάληψη και η 

άσκηση των δραστηριοτήτων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 

αξίες (ΟΣΕΚΑ), των πιστωτικών ιδρυμάτων, των διαχειριστών οργανισμών 

εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) που διαχειρίζονται και/ή διαθέτουν στην αγορά 

οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων –περιλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 

μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων επενδύσεων, των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 

των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ), των 

διαχειριστών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 

(διαχειριστές EuVECA), ▌των διαχειριστών ταμείων κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις (διαχειριστές EuSEF) και των 

παρόχων πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Οι εν λόγω 

οδηγίες και κανονισμοί εξασφαλίζουν πιο ομοιόμορφη προστασία των ▌ τελικών 

επενδυτών και καθιστούν ευκολότερη για αυτούς την άντληση οφελών από ένα ευρύ 

φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών (χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων), και παράλληλα προβλέπουν κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους 

τελικούς επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

16 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 
19.5.2015, σ. 98).
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Παρότι οι εν λόγω στόχοι έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, οι γνωστοποιήσεις 

προς τους τελικούς επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων 

βιωσιμότητας, τη λήψη υπόψη των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και 

των στόχων αειφόρων επενδύσεων ή των περιβαλλοντικών ή των κοινωνικών 

χαρακτηριστικών, ή συνδυασμού αυτών των χαρακτηριστικών, στη διαδικασία 

λήψης επενδυτικών αποφάσεων από τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τους ΔΟΕΕ, 

τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καθιστούν διαθέσιμα σε ιδιώτες και 

επαγγελματίες επενδυτές επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (IBIP), τα 

πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, τις επιχειρήσεις 

επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, τα ΙΕΣΠ, τους παρόχους 

συνταξιοδοτικών προϊόντων, τους διαχειριστές EuVECA και τους διαχειριστές 

EuSEF και τους παρόχους πανευρωπαϊκών ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων 

(συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές) και οι γνωστοποιήσεις προς τους 

τελικούς επενδυτές σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και τη 

λήψη υπόψη των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα στις συμβουλευτικές 

διαδικασίες από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά επενδυτικά 

προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (IBIP) σε ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές, 

τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, τους ΔΟΕΕ που 

παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που παρέχουν 

επενδυτικές συμβουλές και τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν 

επενδυτικές συμβουλές εξαιρουμένων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 

επιχειρήσεων επενδύσεων που συνιστούν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική 

τους μορφή, περιλαμβανομένων φυσικών προσώπων ή ελεύθερων επαγγελματιών, 

που απασχολούν λιγότερα από τρία άτομα (χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι) είναι 

ανεπαρκώς ανεπτυγμένες, καθώς τέτοιες γνωστοποιήσεις δεν υπόκεινται ακόμη σε 

εναρμονισμένες απαιτήσεις. Η απαλλαγή των χρηματοοικονομικών συμβούλων 

που απασχολούν λιγότερα από τρία άτομα από τον παρόντα κανονισμό δεν θα 

πρέπει να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ούτε της οδηγίας (ΕΕ) 

2016/97, ιδίως ως προς τους κανόνες σχετικά με τις επενδυτικές και ασφαλιστικές 

συμβουλές. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού, οι εν λόγω σύμβουλοι δεν υποχρεούνται να παρέχουν 
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πληροφορίες, εξετάζουν και λαμβάνουν υπόψη τους στις διαδικασίες παροχής 

συμβουλών τους κινδύνους βιωσιμότητας.
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Οι οντότητες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, ανάλογα με τη φύση 

των δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες για 

τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εάν δημιουργούν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ή τους κανόνες για τους χρηματοοικονομικούς 

συμβούλους όταν παρέχουν επενδυτικές ή ασφαλιστικές συμβουλές. Ως εκ τούτου, 

σε καταστάσεις στις οποίες οι οντότητες ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες 

τόσο συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσο και 

χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι εν λόγω οντότητες θα πρέπει να θεωρούνται 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, εάν ενεργούν υπό την ιδιότητα 

των δημιουργών χρηματοπιστωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 

παροχής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, εάν 

παρέχουν επενδυτικές ή ασφαλιστικές συμβουλές, για τους σκοπούς των 

γνωστοποιήσεων σε σχέση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού.

Καθώς η Ένωση βρίσκεται όλο και περισσότερο αντιμέτωπη με τις 

καταστροφικές και απρόβλεπτες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της 

εξάντλησης των πόρων και άλλων ζητημάτων σχετικών με την αειφορία, 

απαιτείται επείγουσα δράση για την κινητοποίηση κεφαλαίων, όχι μόνο μέσω 

δημόσιων πολιτικών αλλά και μέσω του τομέα των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. Με σκοπό την προσαρμογή στη νέα αυτή πραγματικότητα, θα πρέπει 

να απαιτείται από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους 

χρηματοοικονομικούς συμβούλους να γνωστοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες 

σχετικά με τις προσεγγίσεις τους όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων 

βιωσιμότητας και τη λήψη υπόψη των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα.



AM\1182551EL.docx 10/65 PE637.707v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

(3) Ελλείψει εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με 

την αειφορία στους τελικούς επενδυτές, είναι πιθανό να εξακολουθήσουν να 

θεσπίζονται αποκλίνοντα μέτρα σε εθνικό επίπεδο και ενδέχεται να διατηρηθούν οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις σε διαφορετικούς τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Τέτοια αποκλίνοντα μέτρα και προσεγγίσεις θα εξακολουθήσουν να προκαλούν 

σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, που προκύπτουν από τις σημαντικές 

διαφορές στα πρότυπα γνωστοποίησης. Επιπλέον, η παράλληλη εξέλιξη 

βασιζόμενων στην αγορά πρακτικών, βάσει προτεραιοτήτων εμπορικού χαρακτήρα 

που παράγουν αποκλίνοντα αποτελέσματα, προκαλεί επί του παρόντος περαιτέρω 

κατακερματισμό της αγοράς και ενδέχεται να επιτείνει ακόμη περαιτέρω στο μέλλον 

τις ανεπάρκειες στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα αποκλίνοντα πρότυπα 

γνωστοποίησης και οι βασιζόμενες στην αγορά πρακτικές καθιστούν πολύ δύσκολη 

τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων,▌ 

δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των προϊόντων αυτών ▌ και 

μεταξύ των διαύλων διανομής, και εγείρουν πρόσθετους φραγμούς στην εσωτερική 

αγορά. Τέτοιες αποκλίσεις είναι επίσης πιθανό να προκαλούν σύγχυση στους 

τελικούς επενδυτές και να αλλοιώνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Στο πλαίσιο 

της διασφάλισης της συμμόρφωσης με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, 

υπάρχει κίνδυνος τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποκλίνοντα εθνικά μέτρα, τα οποία 

θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και να είναι επιζήμια για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Επιπλέον, η έλλειψη εναρμονισμένων 

κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια καθιστά δύσκολη για τους τελικούς επενδυτές την 

αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων ▌ 

σε διαφορετικά κράτη μέλη ως προς τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους και τους στόχους των αειφόρων 

επενδύσεων. Είναι συνεπώς αναγκαία η αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά μελλοντικά 

εμπόδια.
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(3α) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης 

στις σχέσεις εντολέα-εντολοδόχου όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων 

βιωσιμότητας, τη λήψη υπόψη των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και 

την προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών, καθώς και τις 

αειφόρες επενδύσεις μέσω προσυμβατικών και συνεχών γνωστοποιήσεων προς 

τους τελικούς επενδυτές, που ενεργούν ως εντολείς, από τους συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές ή τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, που 

ενεργούν ως εντολοδόχοι για λογαριασμό των εντολέων.

(3β) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις γνωστοποίησης που συμπληρώνουν 

τους κανόνες που ορίζουν η οδηγία 2009/65/ΕΚ, η οδηγία 2009/138/ΕΚ, η οδηγία 

2011/61/ΕΕ, η οδηγία 2014/65/ΕΕ, η οδηγία (ΕΕ) 2016/97, η οδηγία (ΕΕ) 

2016/2341, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013, 

ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ΧΥΖ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ – να προστεθεί παραπομπή στον κανονισμό 

σχετικά με ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)], καθώς 

και το εθνικό δίκαιο που διέπει τα προσωπικά και ατομικά συνταξιοδοτικά 

προϊόντα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εποπτεία 

της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να βασίζονται στις αρμόδιες αρχές που έχουν ήδη ορισθεί δυνάμει των 

ως άνω κανόνων. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω κανόνες δεν προσαρμόζονται 

άμεσα από τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις αρχές 

που είναι αρμόδιες από αυτήν την άποψη.
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(3γ) Ο παρών κανονισμός διατηρεί τις απαιτήσεις ως προς τους συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που 

ενεργούν προς το βέλτιστο συμφέρον των τελικών επενδυτών, 

συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δέουσας επιμέλειας πριν από την 

πραγματοποίηση της επένδυσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/65/ΕΚ, την 

οδηγία 2009/138/ΕΚ, την οδηγία 2011/61/ΕΕ, την οδηγία 2013/36/ΕΕ, την οδηγία 

2014/65/ΕΕ, την οδηγία (ΕΕ) 2016/97, την οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, καθώς και στο 

εθνικό δίκαιο που διέπει τα προσωπικά και ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα. 

Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους, βάσει των κανόνων 

αυτών, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι 

χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να ενσωματώνουν στις διαδικασίες 

τους, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, και να 

αξιολογούν σε συνεχή βάση, όχι μόνον όλους τους σχετικούς 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά και όλους τους σχετικούς κινδύνους 

βιωσιμότητας που ενδέχεται να έχουν συναφή σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη 

χρηματοοικονομική απόδοση μιας επένδυσης και στις συμβουλές αντίστοιχα. 

Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει οι συμμετέχοντες 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι να 

προσδιορίζουν στις πολιτικές τους τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν τους εν 

λόγω κινδύνους και να δημοσιεύουν τις εν λόγω πολιτικές.
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(3δ) Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο παρών κανονισμός θεσπίζει την υποχρέωση 

των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των 

χρηματοοικονομικών συμβούλων που παρέχουν αντίστοιχα επενδυτικές ή 

ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP –ανεξάρτητα από τον σχεδιασμό 

των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και την αγορά-στόχο– να δημοσιεύουν 

γραπτές πολιτικές σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και 

να διασφαλίζουν τη διαφάνεια της ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας.

(3ε) Ο κίνδυνος βιωσιμότητας θα πρέπει να νοείται ως αβέβαιο γεγονός ή περίσταση 

στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης, που εάν 

επέλθει θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της 

επένδυσης, όπως ορίζεται στην τομεακή νομοθεσία, και ιδίως στην οδηγία 

2009/65/ΕΚ, στην οδηγία 2009/138/ΕΚ, στην οδηγία 2011/61/ΕΕ, στην οδηγία 

2013/36/ΕΕ, στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, στην οδηγία (ΕΕ) 2016/97, στην οδηγία 

(ΕΕ) 2016/2341, ή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και στα ρυθμιστικά τεχνικά 

πρότυπα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με αυτές.
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(3στ) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με την 

ενσωμάτωση των κινδύνων σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, την οδηγία 

2009/138/ΕΚ, την οδηγία 2011/61/ΕΕ, την οδηγία 2013/36/ΕΕ, την οδηγία 

2014/65/ΕΕ, την οδηγία (ΕΕ) 2016/97, την οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, καθώς και σύμφωνα 

με το εθνικό δίκαιο που διέπει τα προσωπικά και ατομικά συνταξιοδοτικά 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών εφαρμοστέων 

κριτηρίων αναλογικότητας όπως είναι το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση και η 

φύση, το εύρος και η πολυπλοκότητα των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Ο παρών 

κανονισμός αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι 

χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στις 

επενδυτικές αποφάσεις τους και στις επενδυτικές ή ασφαλιστικές συμβουλές τους. 

Όταν η αξιολόγηση των κινδύνων βιωσιμότητας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχουν κίνδυνοι βιωσιμότητας που να κρίνονται σημαντικοί για το 

χρηματοπιστωτικό προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται η αιτιολογία. Όταν η 

αξιολόγηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι σημαντικοί, θα 

πρέπει να γνωστοποιείται είτε με ποιοτικούς είτε με ποσοτικούς όρους ο βαθμός 

στον οποίο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του 

χρηματοπιστωτικού προϊόντος. Οι αξιολογήσεις των κινδύνων βιωσιμότητας και 

οι συναφείς προσυμβατικές γνωστοποιήσεις των συμμετεχόντων στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις προσυμβατικές 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών συμβούλων. Οι χρηματοοικονομικοί 

σύμβουλοι θα πρέπει –προτού παράσχουν τις συμβουλές– να γνωστοποιούν τον 

τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη 

διαδικασία επιλογής της χρηματοπιστωτικής προσφοράς που παρουσιάζεται 

στους τελικούς επενδυτές, ανεξαρτήτως των προτιμήσεων βιωσιμότητας των 

τελικών επενδυτών. Τούτο δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, ιδίως ως προς τις υποχρεώσεις των 

συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των χρηματοοικονομικών 

συμβούλων όσον αφορά την παρακολούθηση των προϊόντων, την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας και της συμβατότητας ή τη δοκιμή απαιτήσεων και αναγκών.
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(4) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική και συνεπής εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, καθώς και ότι οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται με σαφήνεια και συνέπεια από τους 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι αναγκαίο να καθοριστεί 

εναρμονισμένος ορισμός των «αειφόρων επενδύσεων», στον οποίο θα 

συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες που 

συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών ή κοινωνικών στόχων, ή συνδυασμού 

τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται 

επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης και τηρούν την αρχή της 

προφύλαξης, τουτέστιν της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας», ώστε να μην 

βλάπτονται σημαντικά ούτε ο περιβαλλοντικός ούτε ο κοινωνικός στόχος.

(4-α) Οι επενδυτικές αποφάσεις και συμβουλές ενδέχεται να προκαλέσουν ή να 

συνδεθούν άμεσα με αρνητικές επιπτώσεις που είναι, ή είναι πιθανό να είναι, 

σημαντικές για τους παράγοντες αειφορίας, ή να συμβάλουν στην επέλευσή τους.



AM\1182551EL.docx 16/65 PE637.707v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

(4 –a) Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη το μέγεθός τους, τη φύση και την κλίμακα των δραστηριοτήτων τους και 

τα είδη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τους, προσμετρούν τις κύριες 

δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες είναι ή είναι πιθανό να είναι σημαντικές, των 

επενδυτικών αποφάσεών τους για τους παράγοντες αειφορίας, θα πρέπει να 

ενσωματώνουν στις διαδικασίες τους, συμπεριλαμβανομένων των οικείων 

διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, τις ρυθμίσεις για την προσμέτρηση των κύριων 

δυσμενών επιπτώσεων παράλληλα με τους σχετικούς χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους και τους σχετικούς κινδύνους βιωσιμότητας. Οι πληροφορίες σχετικά 

με τις ρυθμίσεις μπορούν να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές εκπληρώνουν τις σχετικές με την 

αειφορία υποχρεώσεις διαχείρισης που υπέχουν ή άλλες δεσμεύσεις μετόχων. Οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

στους δικτυακούς τους τόπους πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις και 

περιγραφές των κύριων δυσμενών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η μεικτή 

επιτροπή της ΕΑΤ, της ΕΑΑΕΣ και της ΕΑΚΑΑ, καθώς και οι συμμετέχοντες 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, θα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας για την 

υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά που εκπονήθηκαν από τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τις υποστηριζόμενες από τα 

Ηνωμένα Έθνη αρχές υπεύθυνης επένδυσης.
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(4- - a) Η λήψη υπόψη των παραγόντων αειφορίας στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών μπορεί να αποφέρει οφέλη 

πέραν των χρηματοπιστωτικών αγορών. Μπορεί να αυξήσει την ανθεκτικότητα 

της πραγματικής οικονομίας και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και, με τον τρόπο αυτό, να επηρεάσει εντέλει τα χαρακτηριστικά 

κινδύνου/απόδοσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι 

χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε 

οι τελικοί επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.

(4 - - - a) Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που λαμβάνουν υπόψη 

τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων για τους 

παράγοντες αειφορίας θα πρέπει, για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν, να 

γνωστοποιούν με προσυμβατική πληροφόρηση και με συνοπτικό τρόπο, με 

ποιοτικούς ή ποσοτικούς όρους, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι 

κύριες δυσμενείς επιπτώσεις, καθώς και δήλωση ότι οι πληροφορίες σχετικά με 

τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις για τους παράγοντες αειφορίας είναι διαθέσιμες 

στο πλαίσιο της διαρκούς υποβολής εκθέσεων. Ως κύριες δυσμενείς επιπτώσεις θα 

πρέπει να νοούνται οι επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων και των 

συμβουλών που οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας.
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(4α) Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί βιώσιμα προϊόντα με διαφορετικό βαθμό 

φιλοδοξίας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γίνεται διάκριση –για τους σκοπούς 

των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων και των γνωστοποιήσεων μέσω περιοδικών 

εκθέσεων– μεταξύ, αφενός, των απαιτήσεων για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, αφετέρου, 

των απαιτήσεων για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που έχουν ως στόχο τον 

θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία. Κατά συνέπεια, όσον αφορά 

τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, 

οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να γνωστοποιούν εάν 

και με ποιον τρόπο ο καθορισμένος δείκτης, ο δείκτης βιωσιμότητας ή ο γενικός 

δείκτης, ευθυγραμμίζεται με τα εν λόγω χαρακτηριστικά και –όπου δεν 

χρησιμοποιείται δείκτης αναφοράς– να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο πληρούνται τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 

έχουν ως στόχο τον θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία, οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να γνωστοποιούν τον 

βιώσιμο δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιούν για τη μέτρηση των βιώσιμων 

επιδόσεων και όταν δεν χρησιμοποιείται δείκτης αναφοράς να επεξηγούν τον 

τρόπο με τον οποίο εκπληρώνεται ο στόχος αειφορίας. Οι γνωστοποιήσεις μέσω 

περιοδικών εκθέσεων θα πρέπει να διενεργούνται σε ετήσια βάση.
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(4) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με τις 

αποδοχές ή την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού των συμμετεχόντων 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των χρηματοοικονομικών συμβούλων 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, την οδηγία 2009/138/ΕΚ, την οδηγία 

2011/61/ΕΕ, την οδηγία 2013/36/ΕΕ, την οδηγία 2014/65/ΕΕ, την οδηγία (ΕΕ) 

2016/97, την οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, καθώς και σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις 

και το εθνικό δίκαιο που διέπουν τα προσωπικά και ατομικά συνταξιοδοτικά 

προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών εφαρμοστέων 

κριτηρίων αναλογικότητας όπως είναι το μέγεθος, η εσωτερική οργάνωση και η 

φύση, το εύρος και η πολυπλοκότητα των εκάστοτε δραστηριοτήτων. Είναι, 

ωστόσο, σκόπιμο να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια, από ποιοτική ή ποσοτική 

άποψη, ως προς τις πολιτικές αμοιβών των συμμετεχόντων στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και των χρηματοοικονομικών συμβούλων τους, όσον 

αφορά τις επενδυτικές ή ασφαλιστικές συμβουλές τους, που προωθούν την ορθή 

και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους 

βιωσιμότητας, ενώ η δομή των αποδοχών δεν ενθαρρύνει την υπερβολική 

ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας και συνδέεται με 

την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση.

▌
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(8) Για την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενημέρωση των τελικών επενδυτών, η 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των σχετικών 

κινδύνων βιωσιμότητας, σημαντικών ή δυνητικά σημαντικών, από τους 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών 

αποφάσεων, μεταξύ άλλων οργανωτικές πτυχές, πτυχές διαχείρισης κινδύνου και 

διακυβέρνησης και από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους στις 

συμβουλευτικές διαδικασίες, θα πρέπει να ρυθμίζεται μέσω της απαίτησης από τις εν 

λόγω οντότητες να διατηρούν περιεκτικές πληροφορίες για τις εν λόγω πολιτικές 

στους δικτυακούς τόπους τους.
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(9) Οι ισχύουσες απαιτήσεις γνωστοποίησης που καθορίζονται στην ενωσιακή 

νομοθεσία δεν προβλέπουν τη γνωστοποίηση όλων των πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για την ορθή ενημέρωση των τελικών επενδυτών όσον αφορά τον 

αντίκτυπο των επενδύσεών τους στην αειφορία μέσω χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που στοχεύουν να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά ή χρηματοπιστωτικά προϊόντα που επιδιώκουν στόχους 

βιωσιμότητας. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να καθοριστούν περισσότερες 

συγκεκριμένες και τυποποιημένες απαιτήσεις γνωστοποίησης όσον αφορά τέτοιες 

επενδύσεις. Για παράδειγμα, ο συνολικός αντίκτυπος των χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων στην αειφορία θα πρέπει να αναφέρεται τακτικά μέσω δεικτών που 

συνδέονται με τη μέτρηση του επιλεγμένου στόχου αειφόρου επένδυσης. Όταν έχει 

καθοριστεί κατάλληλος δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι πληροφορίες αυτές θα 

πρέπει επίσης να παρέχονται για τον καθορισμένο δείκτη και για έναν δείκτη ευρείας 

βάσης, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση. ▌ Όταν οι διαχειριστές των EuSEF 

καθιστούν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις ▌ 

στις οποίες στοχεύει κάποιο δεδομένο ταμείο, το συνολικό κοινωνικό αποτέλεσμα 

που επιτεύχθηκε και τις συναφείς μεθόδους που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, δύνανται, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούν τις εν 

λόγω πληροφορίες για τους σκοπούς των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.
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(10) Η οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 

επιβάλλει υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 

σχετικές με την εταιρική διακυβέρνηση πτυχές στην υποβολή μη 

χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Η απαιτούμενη μορφή και παρουσίαση που 

καθιερώνονται με τις εν λόγω οδηγίες δεν είναι, ωστόσο, πάντοτε κατάλληλες για 

άμεση χρήση από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους 

χρηματοοικονομικούς συμβούλους, όταν συναλλάσσονται με τους τελικούς 

επενδυτές. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι 

χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν την επιλογή να χρησιμοποιούν 

πληροφορίες από τις εκθέσεις διαχείρισης και τις μη χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, κατά περίπτωση.

Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί 

σύμβουλοι ενθαρρύνονται να προβλέπουν καταλλήλως για τις περιπτώσεις που οι 

πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν υπόκεινται σε 

κατάλληλους ελέγχους σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο.

(11) Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών που δημοσιεύονται στους 

δικτυακούς τόπους των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των 

χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να τηρούνται 

ενήμερες, και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αλλαγή θα πρέπει να εξηγείται σαφώς.

17 Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
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(11α) Παρά το γεγονός ότι ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τα εθνικά καθεστώτα 

κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 

(ΕΚ) αριθ. 987/2009, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τον 

εφαρμόζουν, δεδομένου ότι ανοίγουν ολοένα και περισσότερα τμήματα της 

διαχείρισης των καθεστώτων υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στο πλαίσιο των 

καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισής τους σε συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές ή άλλες οντότητες ιδιωτικού δικαίου, και δεδομένου 

ότι αυτοί είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους βιωσιμότητας και θα μπορούσαν να 

εξετάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αειφορίας ή να προωθούν περιβαλλοντικά 

ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή να επιδιώκουν αειφόρες επενδύσεις, με την 

ιδιότητά τους ως συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ως άλλα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα, προκειμένου να μετριαστούν οι ασυμμετρίες 

πληροφόρησης σε τέτοιες σχέσεις εντολέα-εντολοδόχου.

Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να 

διατηρήσουν σε ισχύ αυστηρότερες διατάξεις για τη δημοσίευση πολιτικών για 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε 

τελικούς επενδυτές για κινδύνους βιωσιμότητας μόνο από συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και χρηματοοικονομικούς συμβούλους με εταιρική 

έδρα στην επικράτειά τους. Οι διατάξεις αυτές δεν θα πρέπει, ωστόσο, να 

παρεμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή την 

επίτευξη των στόχων του, και, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συνάδουν με τους 

κανόνες που ορίζονται στη Συνθήκη.
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(12) Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, τα ΙΕΣΠ θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι 

κανόνες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων να εφαρμόζονται ήδη στις 

επενδυτικές τους αποφάσεις και τις αξιολογήσεις κινδύνων έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται η συνέχεια και η κανονικότητα ▌. Οι επενδυτικές αποφάσεις και η 

αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων, θα πρέπει να γίνονται με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα συμφέροντα των μελών 

και των δικαιούχων των ΙΕΣΠ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων («EIOPA») θα πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες 

γραμμές που θα διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτικές αποφάσεις 

και η εκτίμηση των κινδύνων από τα ΙΕΣΠ λαμβάνουν υπόψη τους 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση κινδύνους 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2341.
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(13) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ»), η ΕΙΟPA και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 

Αξιών και Αγορών («ΕSMA») (από κοινού γνωστές ως ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές 

ή «ΕΕΑ»), που συστάθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18, τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου20, αντιστοίχως, θα πρέπει, μέσω της Μικτής Επιτροπής, να καταρτίζουν 

ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, στα οποία να διευκρινίζονται περαιτέρω οι 

λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση ▌ 

πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες βιωσιμότητας για το κλίμα και άλλες 

αρνητικές επιπτώσεις σχετικά με το περιβάλλον και κοινωνικά και εργασιακά 

ζητήματα, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητήματα καταπολέμησης 

της διαφθοράς και δωροδοκίας, καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με την 

παρουσίαση και το περιεχόμενο των πληροφοριών που αφορούν την προώθηση 

περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και για τους στόχους των 

αειφόρων επενδύσεων που πρέπει να γνωστοποιούνται στα προσυμβατικά έγγραφα, 

στις ετήσιες περιοδικές εκθέσεις και στους δικτυακούς τόπους των συμμετεχόντων 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 

αριθ. 1093/2010, του κανονισμού αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1095/2010. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να εγκρίνει τα εν 

λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα.

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 
2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων 
και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).
20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση 
της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
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(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα 

που έχουν καταρτιστεί από τις ΕΕΑ μέσω της Μικτής Επιτροπής, δυνάμει 

εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το 

άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1094/2010 και το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, για τον 

καθορισμό της τυποποιημένης παρουσίασης όσον αφορά την προώθηση 

περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών και τις αειφόρες επενδύσεις στις 

διαφημιστικές ανακοινώσεις.

(15) Δεδομένου ότι οι περιοδικές εκθέσεις κατ’ αρχήν συνοψίζουν τα επιχειρηματικά 

αποτελέσματα για ολόκληρα ημερολογιακά έτη, η εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις διαφάνειας στις περιοδικές 

εκθέσεις θα πρέπει να αναβληθεί ως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 12 

δεύτερο εδάφιο].
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(16) Οι κανόνες γνωστοποίησης που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τις διατάξεις, και θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπλέον των 

διατάξεων της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, της οδηγίας 

2011/61/ΕΕ, της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97, της οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2341, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

346/2013, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XYZ 

[Υπηρεσία Εκδόσεων – να εισαχθεί αναφορά στον κανονισμό για ένα 

πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)].

(17) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

(18) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ενίσχυση της προστασίας 

των τελικών επενδυτών και η βελτίωση των γνωστοποιήσεων σε αυτούς, 

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διασυνοριακών αγορών για τους τελικούς 

επενδυτές, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν 

να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λόγω της ανάγκης να καθιερωθούν 

ενιαίες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως 

διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 

για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τη διαφάνεια η οποία πρέπει να 

εφαρμόζεται από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους 

χρηματοοικονομικούς συμβούλους όσον αφορά ▌ την ενσωμάτωση των κινδύνων 

βιωσιμότητας και την εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων βιωσιμότητας στις διαδικασίες 

τους και την παροχή σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών για χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές»: οποιοσδήποτε από τους κάτωθι:

(i) ασφαλιστική επιχείρηση που διαθέτει ΙBIP ▌·

(i-α) επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου·
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(i-β) ΙΕΣΠ ▌·

(i-γ) κατασκευαστής συνταξιοδοτικού προϊόντος·

(i-δ) ΔΟΕΕ·

(i-ε) πάροχος PEPP·

(ii) διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις 

προϋποθέσεις, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·

(iii) διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις 

προϋποθέσεις, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013·

(iv) εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·

(v) πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου·
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β) «ασφαλιστική επιχείρηση»: ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα 

με το άρθρο 18 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

γ) «IBIP»: οποιοδήποτε από τα κάτωθι:

(i) επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21·

(ii) επενδυτικό προϊόν, το οποίο διατίθεται σε επαγγελματία επενδυτή, που 

προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς και όπου η εν λόγω ληκτότητα ή αξία 

εξαγοράς είναι συνολικά ή μερικά εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, σε 

διακυμάνσεις της αγοράς·

δ) «ΔΟΕΕ»: ΔΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 

2011/61/ΕΕ·

ε) «επιχείρηση επενδύσεων»: επιχείρηση επενδύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα 
επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) 
(ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).
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στ) «διαχείριση χαρτοφυλακίου»: διαχείριση χαρτοφυλακίου όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο 8) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ζ) «ΙΕΣΠ»: ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που είναι εγκεκριμένο 

ή καταχωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341, εκτός εάν 

κράτος μέλος έχει επιλέξει να εφαρμόσει το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας ή εάν το 

ΙΕΣΠ διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα τα οποία έχουν λιγότερα από 15 

μέλη συνολικά·

η) «συνταξιοδοτικό προϊόν»: ένα από τα κάτωθι:

(i) συνταξιοδοτικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014·

(ii) ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014·
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ηα) «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)»: προϊόν που αναφέρεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί αναφορά στον 

κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)]·

θ) «εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ»: εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή εταιρεία επενδύσεων που έχει 

λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ και η οποία δεν έχει 

ορίσει εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη σύμφωνα με την ίδια οδηγία, για τη 

διαχείρισή της·

θβ) «χρηματοοικονομικός σύμβουλος»: ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που παρέχει 

ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά ΙBIP, ασφαλιστική επιχείρηση που παρέχει 

ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά ΙBIP, πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει 

επενδυτικές συμβουλές, επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει επενδυτικές 

συμβουλές, ΔΟΕΕ που παρέχει επενδυτικές συμβουλές σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο (i) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και εταιρεία 

διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που παρέχει επενδυτικές συμβουλές σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο (i) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
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ι) «χρηματοπιστωτικό προϊόν»: ένα από τα κάτωθι:

(i)  χαρτοφυλάκιο που η διαχείρισή του γίνεται σύμφωνα με το στοιχείο στ) της 

παρούσας παραγράφου

(ii) ΟΕΕ,

(iii) IBIP,

(iv) συνταξιοδοτικό προϊόν,

(iv) συνταξιοδοτικό καθεστώς ▌,

(v) ΟΣΕΚΑ,

(vi) πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν

ια) «ΟΕΕ»: ΟΕΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 

2011/61/ΕΕ·
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ιβ) «συνταξιοδοτικό καθεστώς»: συνταξιοδοτικό καθεστώς όπως ορίζεται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341∙

ιγ) «ΟΣΕΚΑ»: οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι έχουν 

λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ∙

ιδ) «επενδυτική συμβουλή»: επενδυτική συμβουλή όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ιε) «αειφόρες επενδύσεις»: οποιαδήποτε από τις κάτωθι ή συνδυασμός οποιωνδήποτε 

από τις κάτωθι:

(i) επενδύσεις σε οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός 

περιβαλλοντικού στόχου, η οποία μετράται με βασικούς δείκτες 

αποδοτικότητας των πόρων ως προς τη χρήση ενέργειας, ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, πρώτων υλών, υδάτων και γης, ως προς την παραγωγή 

αποβλήτων και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς και ως προς τις 

επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία·
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(ii) επενδύσεις σε μια οικονομική δραστηριότητα η οποία συμβάλλει σε κοινωνικό 

στόχο, και ιδίως επενδύσεις οι οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 

ανισότητας, που προωθούν την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και 

τις εργασιακές σχέσεις, ή επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή σε οικονομικά 

ή κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες·

Υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις δεν βλάπτουν σοβαρά κανέναν από αυτούς 

τους στόχους και ότι οι εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις ακολουθούν 

ορθές πρακτικές διακυβέρνησης, ▌ιδίως ▌ως προς τις ορθές δομές διαχείρισης, τις 

σχέσεις μεταξύ εργαζομένων, την αμοιβή του σχετικού προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση·

ιστ) «ιδιώτης επενδυτής»: επενδυτής που δεν είναι επαγγελματίας επενδυτής·

ιζ) «επαγγελματίας επενδυτής»: πελάτης που πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο 

παράρτημα II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ιη) «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής»: ασφαλιστικός διαμεσολαβητής όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97∙
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ιθ) «ασφαλιστική συμβουλή»: συμβουλή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

σημείο 15 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97·

κ) «κίνδυνος βιωσιμότητας»: γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό 

τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει 

πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της 

επένδυσης που προκύπτει από δυσμενή αντίκτυπο στη βιωσιμότητα·

κα) «ΕΜΕΚ»: ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο στο οποίο έχει 

χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/760·

κβ) «παράγοντες αειφορίας»: περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα 

προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της 

διαφθοράς και της δωροδοκίας·

Άρθρο 3

Διαφάνεια των πολιτικών κινδύνου βιωσιμότητας

1. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν στους ιστοτόπους 

τους πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τους για την ενσωμάτωση των κινδύνων 

βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων.

2. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους 

πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τους για την ενσωμάτωση των κινδύνων 

βιωσιμότητας στις επενδυτικές ή τις ασφαλιστικές τους συμβουλές.
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Άρθρο 3γάμμα

Διαφάνεια των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα σε επίπεδο οντότητας

1. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν και διατηρούν 

στους ιστοτόπους τους ένα από τα ακόλουθα:

α) όταν οι εν λόγω αρχές λαμβάνουν υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις 

των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, δήλωση σχετικά 

με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας σε σχέση με αυτές τις κύριες δυσμενείς 

επιπτώσεις, εκτιμώντας δεόντως το μέγεθος, τη φύση και την κλίμακα των 

δραστηριοτήτων τους και τα είδη των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τους·

β) όταν δεν λαμβάνουν υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών 

αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας, τους σαφείς λόγους για τους 

οποίους δεν το πράττουν καθώς και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά 

με το εάν και πότε προτίθενται να συνεκτιμήσουν αυτές τις δυσμενείς 

επιπτώσεις.
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2. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 1 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α  πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση 

των κύριων δυσμενών επιπτώσεων και δεικτών βιωσιμότητας·

β) περιγραφή των κύριων δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και των 

μέτρων που έχουν ληφθεί και, ανάλογα με την περίπτωση, που σχεδιάζονται·

γ) σύντομες περιλήψεις των πολιτικών ενεργού συμμετοχής σύμφωνα με το 

άρθρο 3ζ της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, κατά περίπτωση·

δ) αναφορά στην τήρηση υπεύθυνων κωδίκων επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για τη δέουσα επιμέλεια και την 

υποβολή εκθέσεων και, κατά περίπτωση, στον βαθμό ευθυγράμμισης με 

τους μακροπρόθεσμους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων που αφορούν 

την υπερθέρμανση του πλανήτη.
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3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, από ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 

προστεθεί δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που υπερβαίνουν 

κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού το κριτήριο του μέσου 

αριθμού των πεντακοσίων εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 

δημοσιεύουν και διατηρούν στους ιστοτόπους τους δήλωση σχετικά με τις 

πολιτικές δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 

επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

Η δήλωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ).

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, από ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 

προστεθεί δεκαοκτώ μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού], οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές που είναι 

μητρικές επιχειρήσεις μεγάλου ομίλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 

7 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, οι οποίες υπερβαίνουν κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού, σε ενοποιημένη βάση, το κριτήριο του μέσου 

αριθμού των πεντακοσίων εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, 

δημοσιεύουν και διατηρούν στους ιστοτόπους τους δήλωση σχετικά με τις 

πολιτικές δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 

επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.

Η δήλωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ).
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5. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι δημοσιεύουν και διατηρούν στους ιστοτόπους 

τους ένα από τα ακόλουθα:

α  πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον, συνεκτιμώντας δεόντως το 

μέγεθος, τη φύση και την κλίμακα των δραστηριοτήτων τους και τα είδη 

των χρηματοπιστωτικών προϊόντων στα οποία παρέχουν συμβουλές, 

λαμβάνουν υπόψη στις επενδυτικές τους συμβουλές ή στις ασφαλιστικές 

τους συμβουλές τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

αειφορίας·

β) πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν συνεκτιμούν στις 

επενδυτικές τους συμβουλές ή στις ασφαλιστικές τους συμβουλές τις 

δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες 

αειφορίας καθώς και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με το εάν και 

πότε προτίθενται να λάβουν υπόψη αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις.

6. Έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], όσον αφορά τους δείκτες 

βιωσιμότητας σε σχέση με το κλίμα και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις που 

σχετίζονται με το περιβάλλον, η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ και η ΕΑΚΑΑ καταρτίζουν, μέσω 

της μικτής επιτροπής, ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 

14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 

και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και στη συνέχεια τα επικαιροποιούν 

περιοδικά, ως προς το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση των 

πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου.
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Η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ και η ΕΑΚΑΑ ζητούν, κατά περίπτωση, στοιχεία από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7. Έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί είκοσι τέσσερις μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], όσον αφορά τους δείκτες 

βιωσιμότητας σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις σε  κοινωνικά ζητήματα και 

ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας, η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ και η 

ΕΑΚΑΑ καταρτίζουν, μέσω της μικτής επιτροπής, ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 και 

στη συνέχεια τα επικαιροποιούν περιοδικά, ως προς το περιεχόμενο, τις 

μεθοδολογίες και την παρουσίαση των πληροφοριών που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3α

Διαφάνεια στις πολιτικές αμοιβών όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων 

βιωσιμότητας

1. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί 

σύμβουλοι περιλαμβάνουν στις πολιτικές αμοιβών τους πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές αμοιβών τους συνάδουν με την ενσωμάτωση 

των κινδύνων βιωσιμότητας και δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές στους 

ιστοτόπους τους.

2. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται στις 

πολιτικές αμοιβών που καταρτίζουν και διατηρούν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της τομεακής νομοθεσίας και ιδίως των οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 

2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/65/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/97 και (ΕΕ) 

2016/234.
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Άρθρο 4

Διαφάνεια στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας

1. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα 

στοιχεία στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις:

α) τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας ενσωματώνονται στις 

επενδυτικές τους αποφάσεις και

β) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πιθανών επιπτώσεων των κινδύνων 

βιωσιμότητας ▌στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ▌.

▌

Όταν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας θεωρείται ότι δεν είναι σημαντικοί, οι περιγραφές 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) περιλαμβάνουν σαφή και συνοπτική 

εξήγηση των λόγων για τους οποίους δεν είναι σημαντικοί.
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2. Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία στις 

προσυμβατικές γνωστοποιήσεις:

α) τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας ενσωματώνονται στις 

επενδυτικές ▌ή ασφαλιστικές τους συμβουλές και

β) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πιθανών επιπτώσεων των κινδύνων 

βιωσιμότητας ▌στις αποδόσεις των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ▌.

▌

Όταν οι κίνδυνοι βιωσιμότητας θεωρείται ότι δεν είναι σημαντικοί, οι περιγραφές 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) περιλαμβάνουν σαφή και συνοπτική 

εξήγηση των λόγων για τους οποίους δεν είναι σημαντικοί.

3. Οι γνωστοποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 

▌2 γίνονται ως εξής:

α) για τους ΔΟΕΕ, στο πλαίσιο της πληροφόρησης των επενδυτών που 

αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ∙
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β) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών 

που αναφέρονται στο άρθρο 185 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΕ ή, 

όπου αρμόζει, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας 2016/97·

γ) για τα ΙΕΣΠ, στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται στο 

άρθρο 41 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341·

δ) για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις 

προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται 

στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·

ε) για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν 

τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που 

αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 346/2013·

στ) για τους κατασκευαστές συνταξιοδοτικών προϊόντων, γραπτώς και εγκαίρως, 

προτού ο ιδιώτης επενδυτής δεσμευτεί με σύμβαση που αφορά το 

συνταξιοδοτικό προϊόν·

ζ) για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου 

που αναφέρεται στο άρθρο 69 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·
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η) για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου ή 

παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 της 

οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ηα) για τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου ή που 

παρέχουν επενδυτικές συμβουλές, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 4 

της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

θ) για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά IBIP και για τους 

ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον 

αφορά συνταξιοδοτικά προϊόντα που εκτίθενται στις διακυμάνσεις της 

αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97·

ι) για τους ΔΟΕΕ των ΕΜΕΚ, στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου που 

αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/760·

ια) για τους παρόχους PEPP, στο έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP που 

αναφέρεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) XYZ [ΕΕ - να προστεθεί 

αναφορά στον κανονισμό PEPP για την πανευρωπαϊκή ατομική σύνταξη 

(PEPP)].
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Άρθρο 4γάμμα

Διαφάνεια των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα σε επίπεδο χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος

1. Έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί τριάντα έξι μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], για κάθε 

χρηματοπιστωτικό προϊόν, όταν ένας συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

εφαρμόζει το άρθρο 3γ παράγραφοι 1a, 3 ή 4, οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ια) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση για το κατά πόσον και, εάν ναι, με ποιον 

τρόπο ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 

επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας·

β) δήλωση ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις 

στους παράγοντες αειφορίας είναι διαθέσιμες στις πληροφορίες που πρέπει 

να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως 

ι).

Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) 

έως ι) περιλαμβάνουν ποσοτικοποιημένες κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους 

παράγοντες αειφορίας, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να βασίζονται στις 

διατάξεις των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με 

το άρθρο 3γ παράγραφοι 6 και 7.
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2. Για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν, όταν ένας συμμετέχων στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές εφαρμόζει το άρθρο 3γ παράγραφος 1 στοιχείο β), οι 

γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ια) 

περιλαμβάνουν δήλωση ότι ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν 

λαμβάνει υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους 

παράγοντες αειφορίας καθώς και αιτιολογημένη εξήγηση γιατί δεν το πράττει.

Άρθρο 4α

Διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών 

χαρακτηριστικών σε προσυμβατικές γνωστοποιήσεις

1. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προώθηση 

περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμό αυτών και εφόσον 

οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές 

πρακτικές διακυβέρνησης, οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά·

β) εάν έχει καθοριστεί κάποιος δείκτης ως δείκτης αναφοράς, πληροφορίες 

σχετικά με το κατά πόσον και με ποιον τρόπο ο δείκτης αυτός συνάδει με τα 

εν λόγω χαρακτηριστικά.
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2. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν στις 

πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 1 

και 3, ένδειξη του που βρίσκεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό των δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου.

3. H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 

Αγορών (ESMA) καταρτίζουν, μέσω της μικτής επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών («μικτή επιτροπή»), σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, 

όπου διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες της παρουσίασης και του 

περιεχομένου των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του 

παρόντος άρθρου.

Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων η ΕΑΤ, η 

EIOPA και η ESMA λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις 

διαφορές τους, καθώς και τον στόχο για ακριβείς, δίκαιες, σαφείς, μη 

παραπλανητικές, απλές και συνοπτικές γνωστοποιήσεις.
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Η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ και η ΕΑΚΑΑ υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 

δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθμιστικών τεχνικών 

προτύπων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα άρθρα 

10 έως 14 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) 

αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 5

Διαφάνεια των αειφόρων επενδύσεων στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις

1. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει ως στόχο του αειφόρες επενδύσεις ▌και 

έχει καθοριστεί ένας δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι πληροφορίες που πρέπει να 

γνωστοποιούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 3 συνοδεύονται από τα 

ακόλουθα:

α) πληροφορίες για το πώς ο καθορισμένος δείκτης ευθυγραμμίζεται με τον εν 

λόγω στόχο·

β) επεξήγηση του λόγου ▌και του τρόπου με τον οποίο ο καθορισμένος δείκτης, 

που είναι ευθυγραμμισμένος με τον εν λόγω στόχο, διαφοροποιείται από έναν 

δείκτη ευρείας βάσης.

2. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει ως στόχο του αειφόρες επενδύσεις ▌και δεν 

έχει καθοριστεί δείκτης ως δείκτης αναφοράς, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 περιλαμβάνουν επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο 

επιτυγχάνεται ο εν λόγω στόχος.
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3. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει ως στόχο του τη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του 

άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 3 περιλαμβάνουν τον στόχο για έκθεση σε χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 

στόχων της συμφωνίας των Παρισίων που αφορούν την υπερθέρμανση του 

πλανήτη.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν δεν είναι διαθέσιμος ▌ο ενωσιακός 

δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση ούτε ο εναρμονισμένος με τη 

συμφωνία των Παρισίων ενωσιακός δείκτης αναφοράς ▌σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 

περιλαμβάνουν λεπτομερή επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η 

διαρκής προσπάθεια να εκπληρωθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα με σκοπό την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της συμφωνίας 

των Παρισίων που αφορούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

4. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές περιλαμβάνουν στις πληροφορίες 

που πρέπει να γνωστοποιούνται, βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 3, ένδειξη 

του πού βρίσκονται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 

δεικτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και οι δείκτες 

αναφοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος 

άρθρου.
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5. H ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA καταρτίζουν, μέσω της Μικτής Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών («μικτή επιτροπή»), σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων, όπου διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες της 

παρουσίασης και του περιεχομένου των πληροφοριών που πρέπει να 

γνωστοποιούνται βάσει του παρόντος άρθρου.

Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων η ΕΑΤ, η 

EIOPA και η ESMA λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων, τους στόχους τους όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 και 

τις διαφορές τους, καθώς και τον στόχο για ακριβείς, δίκαιες, σαφείς, μη 

παραπλανητικές, απλές και συνοπτικές γνωστοποιήσεις.

Η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων:  να προστεθεί 

δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010.

▌
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Άρθρο 6

Διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών 

χαρακτηριστικών και των αειφόρων επενδύσεων σε δικτυακούς τόπους

1. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιεύουν και τηρούν στους 

δικτυακούς τόπους τους, για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν που αναφέρεται στο 

άρθρο 4α παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3 τα κάτωθι:

(α) περιγραφή των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή του 

στόχου των αειφόρων επενδύσεων·

(β)  πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να 

αξιολογηθούν, να μετρηθούν και να παρακολουθηθούν τα περιβαλλοντικά ή 

κοινωνικά χαρακτηριστικά ή ο αντίκτυπος των αειφόρων επενδύσεων που 

έχουν επιλεγεί για το χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των 

πηγών των δεδομένων του, των κριτηρίων ελέγχου για τα υποκείμενα 

περιουσιακά στοιχεία και των σχετικών δεικτών αειφορίας που 

χρησιμοποιούνται για να μετρηθούν τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά ή ο συνολικός αντίκτυπος του χρηματοπιστωτικού 

προϊόντος στην αειφορία·

(γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 4α και 5·

(δ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7.
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Οι πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται βάσει του πρώτου εδαφίου είναι 

σαφείς, συνοπτικές και κατανοητές για τους επενδυτές. Δημοσιεύονται κατά 

τρόπο ακριβή, δίκαιο, σαφή, μη παραπλανητικό, απλό και συνοπτικό και σε 

εμφανή και εύκολα προσβάσιμη περιοχή του δικτυακού τόπου.

2. Η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA καταρτίζουν, μέσω της Μικτής Επιτροπής, σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπου διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες 

του περιεχομένου των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 

εδάφιο στοιχεία α) και β) και οι απαιτήσεις παρουσίασης, όπως αναφέρονται στο 

δεύτερο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου.

Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων η ΕΑΤ, η 

EIOPA και η ESMA λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους τους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 και τις διαφορές τους. Η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA 

επικαιροποιούν τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών 

και τεχνολογικών εξελίξεων.
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Η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 

συμπληρωθεί ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

▌

Άρθρο 7

Διαφάνεια όσον αφορά την προώθηση των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών 

χαρακτηριστικών και των αειφόρων επενδύσεων στις περιοδικές εκθέσεις

1. Όταν οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθιστούν διαθέσιμο 

χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4α παράγραφος 1 και 

στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3, περιλαμβάνουν επίσης τα κάτωθι στοιχεία 

στις περιοδικές εκθέσεις:

α) για χρηματοπιστωτικό προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 4α, τον βαθμό επίτευξης των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών 

χαρακτηριστικών·
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β) για χρηματοπιστωτικό προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 

και 3,

(i) τον συνολικό αντίκτυπο του χρηματοπιστωτικού προϊόντος ως προς 

την αειφορία, μέσω σχετικών δεικτών αειφορίας, ή

▌

(ii) όπου έχει καθοριστεί δείκτης ως δείκτης αναφοράς, σύγκριση μεταξύ του 

συνολικού αντικτύπου του χρηματοπιστωτικού προϊόντος με βάση τον 

καθορισμένο δείκτη και με βάση με έναν δείκτη ευρείας βάσης, μέσω 

δεικτών αειφορίας.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται ως εξής:

α) για τους ΔΟΕΕ, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 22 της οδηγίας 

2011/61/ΕΕ·

β) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ετησίως και γραπτώς, σύμφωνα με το άρθρο 

185 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/138/ΕΕ∙

γ) για τα ΙΕΣΠ, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 29 της οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2341·

δ) για τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις 

προϋποθέσεις, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 12 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·



AM\1182551EL.docx 56/65 PE637.707v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ε) για τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν 

τις προϋποθέσεις, στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 13 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013·

στ) για τους κατασκευαστές συνταξιοδοτικών προϊόντων, γραπτώς στις ετήσιες 

εκθέσεις ή σε εκθέσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

ζ) για τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, στις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 69 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

η) για τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, σε 

περιοδική έκθεση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ·

θ) για τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου, σε 

περιοδική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ,

ι) για τους παρόχους PEPP, σε δήλωση παροχών PEPP που αναφέρεται στο 

άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XYZ [ΕΕ - να προστεθεί αναφορά στον 

κανονισμό για την πανευρωπαϊκή ατομική σύνταξη (PEPP)].
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3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές δύνανται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σε εκθέσεις διαχείρισης που 

καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19, ή σε μη χρηματοοικονομικές δηλώσεις που 

καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, κατά περίπτωση.

4. Η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA καταρτίζουν, μέσω της Μικτής Επιτροπής, σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, όπου διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες 

του περιεχομένου και της παρουσίασης των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1.

Κατά την κατάρτιση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων η ΕΑΤ, η 

EIOPA και η ESMA λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους τους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 και τις διαφορές τους. Η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA 

επικαιροποιούν τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών 

και τεχνολογικών εξελίξεων.
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Η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί 

ημερομηνία 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, ▌ (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και ▌ (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010.

Άρθρο 8

Αναθεώρηση των γνωστοποιήσεων

1. Οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε 

πληροφορία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 3, το άρθρο 3α ή το άρθρο 6 

επικαιροποιείται διαρκώς. Όταν ο συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

τροποποιεί τις εν λόγω πληροφορίες, δημοσιεύεται σαφής επεξήγηση της αλλαγής 

στον ίδιο δικτυακό τόπο.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στους 

χρηματοοικονομικούς συμβούλους όσον αφορά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται 

σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 3α.
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Άρθρο 9

Διαφημιστικές ανακοινώσεις

1. Με την επιφύλαξη αυστηρότερης τομεακής νομοθεσίας, ιδίως των οδηγιών 

2009/65/ΕΚ, ▌2014/65/ΕΕ και ▌(ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι μεριμνούν ώστε 

οι διαφημιστικές τους ανακοινώσεις να μην αντιφάσκουν με τις πληροφορίες που 

γνωστοποιούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2. Η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA δύνανται να καταρτίζουν, μέσω της Μικτής 

Επιτροπής, σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό της 

τυποποιημένης παρουσίασης πληροφοριών για την προώθηση περιβαλλοντικών ή 

κοινωνικών χαρακτηριστικών και αειφόρων επενδύσεων.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, 

σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, ▌(ΕΕ) αριθ. 

1094/2010 και ▌ (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

▌
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Άρθρο 9α

Αρμόδιες αρχές

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα 

με την τομεακή νομοθεσία, και ιδίως εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ι) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, παρακολουθούν επίσης 

τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και των 

χρηματοοικονομικών συμβούλων προς τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον 

παρόντα κανονισμό. Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και 

έρευνας που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με 

τον παρόντα κανονισμό.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 

μεταξύ τους και ανταλλάσσουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, πληροφορίες 

που σχετίζονται με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού και της χρήσης των εξουσιών τους.

Άρθρο 9β

Διαφάνεια των ΙΕΣΠ και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

1. Τα ΙΕΣΠ δημοσιεύουν και τηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3, 

στο άρθρο 3α, στο άρθρο 3γάμμα και 4γάμμα, στο άρθρο 4 και στο άρθρο 6 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ) σύμφωνα με το άρθρο 36 

παράγραφος 2 στοιχείο στ) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341.
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2. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κοινοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται 

στο άρθρο 3, στο άρθρο 3α, στο άρθρο 3γάμμα παράγραφος 5, στο άρθρο 4 και 

στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως δ), σύμφωνα με το 

άρθρο 23 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97.

Άρθρο 9γ

Συνταξιοδοτικά προϊόντα που καλύπτονται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και 

(ΕΚ) αριθ. 987/2009

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό 

στους κατασκευαστές συνταξιοδοτικών προϊόντων που διαχειρίζονται εθνικά 

καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία εμπίπτουν στους κανονισμούς (ΕΚ) 

αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατασκευαστές συνταξιοδοτικών 

προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) περιλαμβάνουν τους 

κατασκευαστές συνταξιοδοτικών προϊόντων που διαχειρίζονται εθνικά 

καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδοτικά προϊόντα που αναφέρονται 

στο άρθρο 2 στοιχείο η). Τα συνταξιοδοτικά προϊόντα που αναφέρονται στο 

άρθρο 2 στοιχείο η) περιλαμβάνουν επίσης τα συνταξιοδοτικά προϊόντα που 

αναφέρονται στην πρώτη περίοδο.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, την ΕΑΤ, την EIOPA και την ESMA 

τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο 9δ

Εξαιρέσεις

1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 

παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές όσον αφορά τα IBIP ούτε σε επιχειρήσεις 

επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές όταν πρόκειται για επιχειρήσεις 

–ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή– περιλαμβανομένων των φυσικών 

προσώπων ή των ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον απασχολούν λιγότερα από 

τρία άτομα.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό 

στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν ασφαλιστικές συμβουλές 

όσον αφορά τα IBIP και στις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν επενδυτικές 

συμβουλές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, την ΕΑΤ, την EIOPA και την ESMA 

τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
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Άρθρο 9ε

Έκθεση

H ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA προβαίνουν σε απολογισμό της έκτασης των εκούσιων 

γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3γάμμα παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 

4γάμμα παράγραφος 1 στοιχείο α). Το αργότερο στις... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να 

συμπληρωθεί ημερομηνία 18 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής των άρθρων 3γάμμα 

και 4γάμμα] η ΕΑΤ, η EIOPA και η ESMA υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και προβαίνουν σε συστάσεις όσον αφορά τα πρότυπα 

εκούσιας υποβολής στοιχείων. Στην ετήσια έκθεση εξετάζονται οι συνέπειες των 

πρακτικών δέουσας επιμέλειας για τις γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό και παρέχονται οδηγίες για το θέμα αυτό. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και 

διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση

Έως ... [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 36 μήνες μετά την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 

και ιδίως ως προς τα ακόλουθα:

α) κατά πόσον θα πρέπει να διατηρηθεί, να αντικατασταθεί ή να συνοδευτεί από 

άλλα κριτήρια η αναφορά στον μέσο αριθμό εργαζομένων στο άρθρο 3γάμμα 

παράγραφοι 3 και 4, και να εξεταστούν τα οφέλη και η αναλογικότητα του 

σχετικού διοικητικού φόρτου·
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β) κατά πόσον η λειτουργία του παρόντος κανονισμού παρεμποδίζεται από την 

έλλειψη δεδομένων ή την ανεπαρκή ποιότητά τους, συμπεριλαμβανομένων των 

δεικτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας από τις 

εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. 

Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ...  [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί ημερομηνία 15 μήνες μετά την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης].
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Ωστόσο, το άρθρο 3γάμμα παράγραφοι 6 και 7, το άρθρο 4α παράγραφος 3, το άρθρο 5 

παράγραφος 5, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 4 και το άρθρο 9 

παράγραφος 2 ▌εφαρμόζονται από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος] και το άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται από [Υπηρεσία 

Εκδόσεων: να συμπληρωθεί η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία που 

αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Or. en


