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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό 

Η υφιστάμενη οδηγία σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, 2003/71/ΕΚ, εναρμονίζει τους 

κανόνες για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου όταν εταιρείες επιθυμούν να αντλήσουν 

κεφάλαια είτε με έκδοση μετοχών είτε με προσφορά επενδυτικών ευκαιριών στο ευρύ κοινό. 

Το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε οι επενδυτές να 

λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει.  

 

Στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας 

περί ενημερωτικών δελτίων ώστε να καταστεί ευκολότερη και λιγότερο δαπανηρή για τις 

επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, η άντληση κεφαλαίων, και να παρέχονται σαφείς πληροφορίες 

στους δυνητικούς επενδυτές, περιλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών. 

 

Η επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία των συμφερόντων των 

καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και 

για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Είναι σημαντικό να 

έχουν πρόσβαση οι ιδιώτες επενδυτές στις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να μπορούν να 

λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. 

 

Το περιληπτικό σημείωμα 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει τη μετονομασία του «Περιληπτικού 

σημειώματος» σε «Εισαγωγική παρουσίαση», προκειμένου να αντικατοπτρίζεται 

ακριβέστερα ο σκοπός του. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το περιληπτικό 

σημείωμα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό μόνο όταν προσφέρονται κινητές αξίες σε ιδιώτες 

επενδυτές. Θα πρέπει να είναι ένα έγγραφο σύντομο και περιεκτικό, και εύκολα συγκρίσιμο. 

 

Ωστόσο θεωρεί το καθεστώς που προτείνεται από την Επιτροπή όσον αφορά το περιληπτικό 

σημείωμα υπερβολικά περιοριστικό από ορισμένες πλευρές, όπως ο καθορισμός του μέγιστου 

μεγέθους σε έξι σελίδες και του αριθμού των παραγόντων κινδύνου σε πέντε. Η συντάκτρια 

της γνωμοδότησης επιθυμεί να λάβει τα σχόλια σχετικά με το θέμα αυτό. 

 

Γλώσσα 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης υποστηρίζει την ιδέα ότι ο επενδυτής πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να διαβάσει το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους καταγωγής του, και προτείνει να μεταφράζεται το 

περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου όταν είναι αναγκαίο, σύμφωνα με το ίδιο 

γλωσσικό καθεστώς που συμφωνήθηκε στον κανονισμό PRIIP. 

 

Μη μετοχικά μέσα 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει το άνοιγμα της αγοράς μη μετοχικών μέσων σε 

ιδιώτες επενδυτές και την κατάργηση της απαλλαγής των ομολόγων ονομαστικής αξίας άνω 

των 100.000 ευρώ, θεωρεί όμως αναγκαίο να διατηρηθεί η διαφοροποίηση μεταξύ ειδικών 

και λοιπών επενδυτών όσον αφορά τη γνωστοποίηση. 

 

Κατώτατα όρια 

Ο εισηγητής της ECON πρότεινε ορισμένες αυξήσεις και μειώσεις ορίων προκειμένου να 

διευκολύνει τις ΜΜΕ που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Η συντάκτρια 
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γνωμοδότησης της IMCO πιστεύει ότι η αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις 

ΜΜΕ είναι επωφελής ,και ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από τις 

αυξημένες επενδυτικές επιλογές. Δεδομένου του τύπου των καταναλωτών που αναμένεται να 

επενδύσουν στις προσφορές αυτές, η συντάκτρια γνωμοδότησης της IMCO πιστεύει ότι η 

τροποποίηση των κατώτατων ορίων δεν είναι πιθανό να επηρεάσει ουσιαστικά την προστασία 

των καταναλωτών. Ωστόσο, θεωρεί ότι η επιτροπή IMCO θα πρέπει να τις επανεξετάσει, και 

για τούτο κατέθεσε εκ νέου τις τροπολογίες για ψήφιση στην επιτροπή IMCO. 

 

Δευτερογενείς εκδόσεις 

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ελάχιστο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς 

εκδόσεις. Αυτό θα μειώσει σημαντικά το διοικητικό κόστος για το 70% περίπου των 

εκδόσεων. Η συντάκτρια γνωμοδότησης της IMCO το υποστηρίζει, με την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επιφέρει ουσιώδη μεταβολή, και έχει καταθέσει σχετική τροπολογία. 

 

Πληθοπορισμός 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης γνωρίζει ότι η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο 

πληθοπορισμού, και πιστεύει ότι οι ιδιώτες επενδυτές έχουν σαφώς ενστερνιστεί τις ευκαιρίες 

που προσφέρει ο πληθοπορισμός. Θεωρεί ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να προσφέρουν 

κατάλληλο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, και έχει καταθέσει σχετική τροπολογία. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη 

τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα 

ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση 

της Ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία 

προβλέπεται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για 

την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος της 

Ένωσης Kεφαλαιαγορών είναι να βοηθά 

τις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε 

περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές 

κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), 

(1) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα 

ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση 

της Ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία 

προβλέπεται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για 

την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος της 

Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι να βοηθά τις 

επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε 

περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές 

κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), 
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να επιτυγχάνει την αποδοτικότερη 

λειτουργία των αγορών και να προσφέρει 

στους επενδυτές και στους αποταμιευτές 

πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των 

χρημάτων τους, ώστε να βελτιώνεται η 

οικονομική ανάπτυξη και να 

δημιουργούνται θέσεις εργασίας. 

να επιτυγχάνει την αποδοτικότερη 

λειτουργία των αγορών και να προσφέρει 

στους επενδυτές και στους αποταμιευτές 

πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των 

χρημάτων τους, ώστε να βελτιώνεται η 

οικονομική ανάπτυξη και να 

δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ιδίως για 

τις ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η δημοσιοποίηση πληροφοριών 

στην περίπτωση προσφορών κινητών 

αξιών στο κοινό ή εισαγωγής κινητών 

αξιών προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά είναι ζωτικής 

σημασίας για την προστασία των 

επενδυτών, καθώς εξαλείφει την 

ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των 

επενδυτών και των εκδοτών. Η εναρμόνιση 

αυτής της δημοσιοποίησης επιτρέπει την 

καθιέρωση ενός μηχανισμού 

διασυνοριακού διαβατηρίου που 

διευκολύνει την αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον 

αφορά μια ευρεία ποικιλία κινητών αξιών. 

(3) Η δημοσιοποίηση πληροφοριών 

στην περίπτωση προσφορών κινητών 

αξιών στο κοινό ή εισαγωγής κινητών 

αξιών προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά είναι ζωτικής 

σημασίας για την προστασία των 

επενδυτών, καθώς μειώνει την ασύμμετρη 

πληροφόρηση μεταξύ των επενδυτών και 

των εκδοτών. Η εναρμόνιση αυτής της 

δημοσιοποίησης επιτρέπει την καθιέρωση 

ενός μηχανισμού διασυνοριακού 

διαβατηρίου που διευκολύνει την 

αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς όσον αφορά μια ευρεία 

ποικιλία κινητών αξιών. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση της προστασίας των 

επενδυτών και της αποδοτικότητας της 

αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την 

ενιαία αγορά κεφαλαίων. Η παροχή 

πληροφοριών που, ανάλογα με τον τύπο 

του εκδότη και των κινητών αξιών, είναι 

απαραίτητες για τη λήψη επενδυτικών 

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση της προστασίας των 

επενδυτών και της αποδοτικότητας της 

αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την 

ενιαία αγορά κεφαλαίων και 

διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜΜΕ 

σε αυτήν. Η παροχή πληροφοριών που, 

ανάλογα με τον τύπο του εκδότη και των 
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αποφάσεων εν επιγνώσει από τους 

επενδυτές εξασφαλίζει, από κοινού με τους 

κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, την 

προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι 

πληροφορίες αυτές συνιστούν 

αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της 

εμπιστοσύνης στις κινητές αξίες και, 

επομένως, συμβάλλουν στην ομαλή 

λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών 

κινητών αξιών. Η μορφή υπό την οποία θα 

πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες 

αυτές, είναι η δημοσίευση ενημερωτικού 

δελτίου. 

κινητών αξιών, είναι απαραίτητες για τη 

λήψη επενδυτικών αποφάσεων εν 

επιγνώσει από τους επενδυτές εξασφαλίζει, 

από κοινού με τους κανόνες 

επαγγελματικής δεοντολογίας, την 

προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι 

πληροφορίες αυτές συνιστούν 

αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της 

εμπιστοσύνης στις κινητές αξίες και, 

επομένως, συμβάλλουν στην ομαλή 

λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών 

κινητών αξιών. Η μορφή υπό την οποία θα 

πρέπει να διατίθενται οι πληροφορίες 

αυτές, είναι η δημοσίευση ενημερωτικού 

δελτίου. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για προσφορές κινητών αξιών στο 

κοινό με ανταλλακτική αξία μικρότερη 

των 500 000 ευρώ, το κόστος σύνταξης 

ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό πιθανόν να είναι 

δυσανάλογο των πόρων που προσδοκώνται 

από την προσφορά. Επομένως, η απαίτηση 

κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 

ισχύει για προσφορές τόσο μικρής 

κλίμακας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αποφεύγουν να επιβάλλουν σε εθνικό 

επίπεδο απαιτήσεις γνωστοποίησης οι 

οποίες θα συνιστούν δυσανάλογη ή 

περιττή επιβάρυνση σε σχέση με τις εν 

λόγω προσφορές και οι οποίες, συνεπώς, 

θα αυξάνουν τον κατακερματισμό της 

εσωτερικής αγοράς. 

(12) Για προσφορές κινητών αξιών στο 

κοινό με συνολική ανταλλακτική αξία 

στην Ένωση μικρότερη του 1 000 000 

ευρώ, το κόστος σύνταξης ενημερωτικού 

δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό πιθανόν να είναι δυσανάλογο 

των πόρων που προσδοκώνται από την 

προσφορά. Επομένως, η απαίτηση 

κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 

ισχύει για προσφορές τόσο μικρής 

κλίμακας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 

επιπλέον, να αποφεύγουν να επιβάλλουν 

σε εθνικό επίπεδο απαιτήσεις 

γνωστοποίησης οι οποίες θα συνιστούν 

δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση σε 

σχέση με τις εν λόγω προσφορές και οι 

οποίες, συνεπώς, θα αυξάνουν τον 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Ενώ θα ήταν ενδεχομένως 

σκόπιμο να εξαιρούνται από τον παρόντα 

κανονισμό οι δημόσιες προσφορές τίτλων 

συνολικής ανταλλακτικής αξίας στην 

Ένωση κάτω του 1 000 000 EUR, θα 

πρέπει πάντα να προσφέρεται ένα 

ελάχιστο επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών σχετικά με τέτοιες 

προσφορές, για παράδειγμα σε τομείς 

όπως ο πληθοπορισμός. Η προστασία 

αυτή θα μπορούσε να συνίσταται, μεταξύ 

άλλων, σε ευδιάκριτες προειδοποιήσεις 

σχετικά με τον κίνδυνο, σε βασικές 

απαιτήσεις γνωστοποίησης και σε 

οργανωτικές απαιτήσεις, σε δικαίωμα 

ανάκλησης και σε ανώτατα όρια 

επενδεδυμένου ποσού. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Όταν οι προσφορές χρεογράφων 

στο κοινό απευθύνονται μόνο σε 

εγχώριους επενδυτές σε ένα κράτος μέλος 

και, επομένως, δεν έχουν διασυνοριακό 

αντίκτυπο, και εφόσον η συνολική 

ανταλλακτική αξία των εν λόγω 

προσφορών δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 

ευρώ, δεν είναι απαραίτητος ο μηχανισμός 

διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού και η κατάρτιση ενημερωτικού 

δελτίου ενδέχεται να συνεπάγεται 

δυσανάλογο κόστος. Επομένως, τα κράτη 

(13)  Όταν οι προσφορές χρεογράφων 

στο κοινό απευθύνονται μόνο σε 

εγχώριους επενδυτές σε ένα κράτος μέλος 

και, επομένως, δεν έχουν διασυνοριακό 

αντίκτυπο, και εφόσον οι εν λόγω 

προσφορές δεν υπερβαίνουν τα 10 000 

000 ευρώ, εκφραζόμενα ως συνολική 

ανταλλακτική αξία της προσφοράς για 

περίοδο 12 μηνών, δεν είναι απαραίτητος 

ο μηχανισμός διαβατηρίου δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού και η κατάρτιση 

ενημερωτικού δελτίου ενδέχεται να 
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μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

αποφασίζουν την εξαίρεση αυτού του 

είδους των προσφορών από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 

δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη το 

επίπεδο προστασίας των εγχώριων 

επενδυτών που κρίνουν κατάλληλο. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να μπορούν 

να καθορίζουν ελεύθερα στο εθνικό τους 

δίκαιο ένα κατώτατο όριο μεταξύ των 

500 000 ευρώ και των 10 000 000 ευρώ, 

εκφραζόμενο ως συνολική ανταλλακτική 

αξία της προσφοράς κατά τη διάρκεια 

μιας δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. 

Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να 

εξαιρούν αυτού του είδους τις προσφορές 

από την υποχρέωση γνωστοποίησης 

ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό,  

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Το περιληπτικό σημείωμα του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να 

αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για 

τους επενδυτές και, ιδίως, για τους 

επενδυτές λιανικής. Θα πρέπει να αποτελεί 

αυτόνομο τμήμα του ενημερωτικού 

δελτίου και να εστιάζει σε βασικές 

πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι 

επενδυτές για να μπορούν να αποφασίζουν 

ποιες προσφορές και εισαγωγές προς 

διαπραγμάτευση κινητών αξιών θα 

εξετάσουν περαιτέρω. Αυτές οι βασικές 

πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδουν τα 

ουσιαστικά χαρακτηριστικά του εκδότη, 

οιουδήποτε εγγυητή και των κινητών 

αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της 

προσφοράς ή εισαγωγής προς 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, 

καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται 

με τα ανωτέρω. Το περιληπτικό σημείωμα 

θα πρέπει να παρέχει επίσης τους γενικούς 

όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς. 

Ειδικότερα, η παρουσίαση παραγόντων 

(22) Το περιληπτικό σημείωμα του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να 

αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για 

τους επενδυτές και, ιδίως, για τους 

επενδυτές λιανικής και τις ΜΜΕ. Θα 

πρέπει να αποτελεί αυτόνομο τμήμα του 

ενημερωτικού δελτίου και να εστιάζει σε 

βασικές πληροφορίες τις οποίες 

χρειάζονται οι επενδυτές για να μπορούν 

να αποφασίζουν ποιες προσφορές και 

εισαγωγές προς διαπραγμάτευση κινητών 

αξιών θα εξετάσουν περαιτέρω. Αυτές οι 

βασικές πληροφορίες θα πρέπει να 

αποδίδουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά 

του εκδότη, οιουδήποτε εγγυητή και των 

κινητών αξιών που αποτελούν το 

αντικείμενο της προσφοράς ή εισαγωγής 

προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 

αγορά, καθώς και τους κινδύνους που 

συνδέονται με τα ανωτέρω. Το 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

παρέχει επίσης τους γενικούς όρους και 

προϋποθέσεις της προσφοράς. Ειδικότερα, 
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κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο 

εκδότης. 

η παρουσίαση παραγόντων κινδύνου στο 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

συνιστά μια περιορισμένη επιλογή 

συγκεκριμένων κινδύνων τους οποίους 

θεωρεί σημαντικότερους ο εκδότης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 43 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Ένας από τους βασικούς στόχους 

της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι η 

διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ 

στην Ένωση σε χρηματοδότηση μέσω 

κεφαλαιαγορών. Δεδομένου ότι οι 

εταιρείες αυτές χρειάζονται συνήθως να 

συγκεντρώσουν σχετικά μικρότερα ποσά 

σε σύγκριση με άλλους εκδότες, το κόστος 

της σύνταξης ενημερωτικού δελτίου 

μπορεί να είναι δυσανάλογα υψηλό και να 

τους αποτρέπει να προσφέρουν τις κινητές 

αξίες τους στο κοινό. Ταυτόχρονα, λόγω 

του μεγέθους τους και του βραχύτερου 

ιστορικού τους, οι ΜΜΕ μπορεί να 

αντιπροσωπεύουν υψηλότερο επενδυτικό 

κίνδυνο σε σύγκριση με μεγαλύτερους 

εκδότες και θα πρέπει να δημοσιοποιούν 

επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν οι 

επενδυτές να λαμβάνουν τις επενδυτικές 

αποφάσεις τους. Επομένως, θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία μεταξύ της 

αποδοτικής ως προς το κόστος πρόσβασης 

σε χρηματοπιστωτικές αγορές και της 

προστασίας των επενδυτών κατά την 

προσαρμογή του περιεχομένου ενός 

ενημερωτικού δελτίου που εφαρμόζεται 

για ΜΜΕ και θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 

καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. 

(43) Ένας από τους βασικούς στόχους 

της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι η 

διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ, οι 

οποίες αποτελούν τη βασική κινητήρια 

δύναμη της οικονομίας της ΕΕ στην 

Ένωση, σε χρηματοδότηση μέσω 

κεφαλαιαγορών. Δεδομένου ότι οι 

εταιρείες αυτές χρειάζονται συνήθως να 

συγκεντρώσουν σχετικά μικρότερα ποσά 

σε σύγκριση με άλλους εκδότες, το κόστος 

της σύνταξης ενημερωτικού δελτίου 

μπορεί να είναι δυσανάλογα υψηλό, και οι 

περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες 

ενδέχεται να τους αποτρέπουν να 

προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο 

κοινό. Ταυτόχρονα, λόγω του μεγέθους 

τους και του βραχύτερου ιστορικού τους, 

οι ΜΜΕ μπορεί να αντιπροσωπεύουν 

υψηλότερο επενδυτικό κίνδυνο σε 

σύγκριση με μεγαλύτερους εκδότες και θα 

πρέπει να δημοσιοποιούν επαρκείς 

πληροφορίες ώστε να μπορούν οι 

επενδυτές να λαμβάνουν τις επενδυτικές 

αποφάσεις τους. Επομένως, θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία μεταξύ της 

αποδοτικής ως προς το κόστος πρόσβασης 

σε χρηματοπιστωτικές αγορές και της 

προστασίας των επενδυτών κατά την 

προσαρμογή του περιεχομένου ενός 

ενημερωτικού δελτίου που εφαρμόζεται 

για ΜΜΕ και θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα 

καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για τις ΜΜΕ για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 44 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Οι ελάχιστες πληροφορίες που 

πρέπει να δημοσιοποιούνται από ΜΜΕ 

σύμφωνα με το καθεστώς ειδικών 

απαιτήσεων γνωστοποίησης θα πρέπει να 

προσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να 

εστιάζουν σε πληροφορίες που είναι 

σημαντικές και κατάλληλες για εταιρείες 

τέτοιου μεγέθους και θα πρέπει να 

αποσκοπούν στην εξασφάλιση 

αναλογικότητας μεταξύ του μεγέθους της 

εταιρείας και των αναγκών συγκέντρωσης 

κεφαλαίων που αυτή έχει, αφενός, και του 

κόστος σύνταξης του ενημερωτικού 

δελτίου, αφετέρου. Για να εξασφαλιστεί 

ότι οι ΜΜΕ μπορούν να συντάσσουν 

ενημερωτικά δελτία χωρίς να 

επιβαρύνονται με κόστος δυσανάλογο του 

μεγέθους τους και, επομένως, του 

μεγέθους των κεφαλαίων που επιδιώκουν 

να συγκεντρώσουν, το καθεστώς ειδικών 

απαιτήσεων γνωστοποίησης για ΜΜΕ θα 

πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο από 

το καθεστώς που εφαρμόζεται σε εταιρείες 

σε ρυθμιζόμενες αγορές, στον βαθμό που 

εξασφαλίζεται, ωστόσο, η δημοσιοποίηση 

των βασικών πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για τους επενδυτές. 

(44) Οι περιορισμένες πληροφορίες που 

πρέπει να δημοσιοποιούνται από ΜΜΕ 

σύμφωνα με το καθεστώς ειδικών 

απαιτήσεων γνωστοποίησης θα πρέπει να 

εστιάζονται σε πληροφορίες που είναι 

σημαντικές και κατάλληλες για εταιρείες 

τέτοιου μεγέθους και τους επενδυτές τους. 

Οι πληροφορίες θα πρέπει να αποσκοπούν 

στην εξασφάλιση αναλογικότητας μεταξύ 

του μεγέθους της εταιρείας και των 

αναγκών συγκέντρωσης κεφαλαίων που 

αυτή έχει, αφενός, και του κόστος 

σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, 

αφετέρου. Για να εξασφαλιστεί ότι οι 

ΜΜΕ μπορούν να συντάσσουν 

ενημερωτικά δελτία χωρίς να 

επιβαρύνονται με κόστος δυσανάλογο του 

μεγέθους τους και, επομένως, του 

μεγέθους των κεφαλαίων που επιδιώκουν 

να συγκεντρώσουν, το καθεστώς ειδικών 

απαιτήσεων γνωστοποίησης για ΜΜΕ θα 

πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτο από 

το καθεστώς που εφαρμόζεται σε εταιρείες 

σε ρυθμιζόμενες αγορές, στον βαθμό που 

εξασφαλίζεται, ωστόσο, η δημοσιοποίηση 

των βασικών πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες για τους επενδυτές. 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Η ευνοϊκή μεταχείριση που 

απολαμβάνουν οι εκδόσεις μη μετοχικών 

διαγράφεται 
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κινητών αξιών με ονομαστική αξία ανά 

μονάδα άνω των 100 000 ευρώ μπορεί να 

στρεβλώνουν τη δομή των αγορών 

χρεογράφων, να προκαλούν εμπόδια στη 

δέουσα διαφοροποίηση των 

χαρτοφυλακίων και στην ανάπτυξη 

πλατφορμών ηλεκτρονικής 

διαπραγμάτευσης, υπονομεύοντας τη 

ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά, και 

μπορεί να μειώνουν τις επενδυτικές 

επιλογές που έχουν οι επενδυτές λιανικής, 

στερώντας τους την ευκαιρία να 

αποκτήσουν εταιρικά ομόλογα 

επενδυτικού βαθμού. Θα πρέπει, 

επομένως, να καταργηθεί η εξαίρεση από 

την υποχρέωση δημοσίευσης 

ενημερωτικού δελτίου προσφορών μη 

μετοχικών κινητών αξιών με ονομαστική 

αξία ανά μονάδα τουλάχιστον 100 000 

ευρώ και το πιο ελαστικό πρότυπο 

γνωστοποίησης που αφορούσε 

ενημερωτικά δελτία για τέτοιες μη 

μετοχικές κινητές αξίες, το οποίο 

προβλεπόταν αρχικά στην οδηγία 

2003/71/ΕΚ. Θα πρέπει ιδίως να 

ενοποιηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις 

πληροφοριών για ενημερωτικά δελτία που 

αφορούν μη μετοχικές κινητές αξίες, 

μέσω της αντικατάστασης του διπλού 

προτύπου γνωστοποίησης για εκδόσεις 

που απευθύνονται σε ειδικούς επενδυτές 

μόνο και εκδόσεις που δεν απευθύνονται 

σε ειδικούς επενδυτές. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 49 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(49) Η μη καταχώριση ευαίσθητων 

πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις μέσω παρέκκλισης που 

χορηγεί η αρμόδια αρχή προκειμένου να 

αποφεύγονται επιζήμιες καταστάσεις για 

(49) Η μη καταχώριση ευαίσθητων 

πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις μέσω παρέκκλισης που 

χορηγεί η αρμόδια αρχή προκειμένου να 

αποφεύγονται επιζήμιες καταστάσεις για 

έναν εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η 
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έναν εκδότη. παράλειψη αυτή δεν είναι πιθανό να 

παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά 

γεγονότα και περιστάσεις σημαντικά για 

μία εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του εγγυητή. 

Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το αντίστοιχο άρθρο της πρότασης (άρθρο 

17 παράγραφος 2 στοιχείο β). 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσφορά κινητών αξιών η οποία 

απευθύνεται σε λιγότερα από 150 φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα 

οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές· 

β) προσφορά κινητών αξιών η οποία 

απευθύνεται σε λιγότερα από 500 φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα 

οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές· οι 

υφιστάμενοι μέτοχοι και οι υπάλληλοί 

τους δεν λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό του αριθμού των προσώπων 

στα οποία απευθύνεται η προσφορά· 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) προσφορά κινητών αξιών των 

οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 000 ευρώ· 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) προσφορά κινητών αξιών με 

ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη 

από 500 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε 

περίοδο δώδεκα μηνών· 

δ) προσφορά κινητών αξιών με 

ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη 

από 1 000 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε 

περίοδο δώδεκα μηνών· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κβ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (κβ α) ως «ιδιώτης επενδυτής» νοείται ο 

ιδιώτης επενδυτής όπως ορίζεται στο 

άρθρο 4 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1286/2014. 

Αιτιολόγηση 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εισάγεται ο ορισμός του «ιδιώτη επενδυτή» που περιέχει ο κανονισμός 

PRIIPS. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κράτος μέλος δύναται να 

εξαιρέσει δημόσιες προσφορές κινητών 

αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης 

ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 

εάν: 

2. Δημόσιες προσφορές κινητών 

αξιών εξαιρούνται από την υποχρέωση 

δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της 

παραγράφου 1 εάν: 

α)  η προσφορά γίνεται μόνο στο εν 

λόγω κράτος μέλος, και 

α)  η προσφορά δεν υπόκειται σε 

γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24, 

και 

β)  η συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

10 000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 

β)  η συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

10 000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 
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Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ την εφαρμογή 

της δυνατότητας που χορηγείται βάσει 

της παρούσας παραγράφου, 

συμπεριλαμβανομένης της επιλεγείσας 

συναλλακτικής αξίας της προσφοράς 

κάτω από την οποία εφαρμόζεται η 

εξαίρεση για εγχώριες προσφορές. 

Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν ούτε 

διατηρούν απαιτήσεις γνωστοποίησης για 

προσφορές που εξαιρούνται βάσει της 

παρούσας παραγράφου. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του 

πρώτου εδαφίου, όταν το ενημερωτικό 

δελτίο αφορά την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 

μη μετοχικών κινητών αξιών που 

προσφέρονται αποκλειστικά σε ειδικούς 

επενδυτές της, δεν απαιτείται 

περιληπτικό σημείωμα. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το περιεχόμενο του περιληπτικού 

σημειώματος είναι ακριβές, ορθό, σαφές 

και όχι παραπλανητικό. Χαρακτηρίζεται 

από συνοχή με τα άλλα μέρη του 

ενημερωτικού δελτίου. 

2. Το περιεχόμενο του περιληπτικού 

σημειώματος είναι ακριβές, ορθό, σαφές 

και όχι παραπλανητικό και περιλαμβάνει 

όλες τις σχετικές πληροφορίες. 

Χαρακτηρίζεται από συνοχή με τα άλλα 

μέρη του ενημερωτικού δελτίου. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται 

υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που 

συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η 

εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος έξι 

σελίδων Α4. Το περιληπτικό σημείωμα: 

Το  περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται 

υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που 

συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η 

εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος έξι 

σελίδων Α4, όριο που μπορεί να αυξηθεί 

κατά μέγιστο σε 10 σελίδες αν αυτό είναι 

αναγκαίο. Το περιληπτικό σημείωμα: 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος 

που διευκολύνουν την κατανόηση των 

πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, 

όχι τεχνική, περιεκτική και κατανοητή. 

β) συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος 

που διευκολύνουν την κατανόηση των 

πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, 

όχι τεχνική, περιεκτική και κατανοητή για 

τον συγκεκριμένο τύπο επενδυτή. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  εισαγωγή που περιέχει 

προειδοποιήσεις· 

α) εισαγωγή που περιέχει 

προειδοποιήσεις, όπου 

συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός κινδύνου 

απώλειας των επενδύσεων των 

επενδυτών στην περίπτωση του 

δυσμενέστερου σεναρίου· 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η εισαγωγή του περιληπτικού 

σημειώματος περιέχει την ονομασία των 

κινητών αξιών, την ταυτότητα και τα 

στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη, του 

προσφέροντα και του προσώπου που ζητεί 

την εισαγωγή, την ταυτότητα και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής 

του κράτους μέλους καταγωγής και την 

ημερομηνία του εγγράφου. Περιέχει τις 

κάτωθι προειδοποιήσεις: 

5. Η ενότητα που αναφέρεται στο 

στοιχείο (α) της παραγράφου 4 περιέχει 

την ονομασία των κινητών αξιών, την 

ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας 

του εκδότη, του προσφέροντα και του 

προσώπου που ζητεί την εισαγωγή, την 

ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας 

της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους 

καταγωγής και την ημερομηνία του 

εγγράφου. Περιέχει τις κάτωθι 

προειδοποιήσεις: 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι 

είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν 

ειδικά τον εκδότη;»: συνοπτική περιγραφή 

το πολύ πέντε εκ των σημαντικότερων 

παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά 

τον εκδότη, οι οποίοι περιλαμβάνονται 

στην κατηγορία των σημαντικότερων 

κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 16. 

γ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι 

είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν 

ειδικά τον εκδότη;»: συνοπτική και σαφής 

περιγραφή το πολύ πέντε εκ των 

σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου 

που αφορούν ειδικά τον εκδότη, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία των 

σημαντικότερων κινδύνων σύμφωνα με το 

άρθρο 16· ο αριθμός των παραγόντων 

κινδύνου μπορεί να αυξηθεί το πολύ σε 

οκτώ εφόσον είναι αναγκαίο. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι 

είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν 

ειδικά τις κινητές αξίες;»: συνοπτική 

περιγραφή το πολύ πέντε εκ των 

σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου 

που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες, οι 

οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία 

των σημαντικότερων κινδύνων σύμφωνα 

με το άρθρο 16. 

δ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι 

είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν 

ειδικά τις κινητές αξίες;»: συνοπτική και 

σαφής περιγραφή το πολύ πέντε εκ των 

σημαντικότερων παραγόντων κινδύνου 

που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες, οι 

οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία 

των σημαντικότερων κινδύνων σύμφωνα 

με το άρθρο 16. ο αριθμός των 

παραγόντων κινδύνου μπορεί να αυξηθεί 

το πολύ σε οκτώ εφόσον είναι αναγκαίο. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση που δεν έχει υπάρξει 

ουσιώδης μεταβολή στις πληροφορίες 

που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς 

που υποβάλλεται στο πλαίσιο του αρχικού 

ενημερωτικού δελτίου, το συγκεκριμένο 

έγγραφο αναφοράς για τους σκοπούς της 

δευτερογενούς έκδοσης δεν προϋποθέτει 

έγκριση από την αρμόδια αρχή πριν από 

τη δημοσίευσή του. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ΜΜΕ μπορούν να επιλέξουν να 

καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο βάσει 

του καθεστώτος ελάχιστων απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για ΜΜΕ σε περίπτωση 

δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισαχθεί 

Οι εκδότες ΜΜΕ μπορούν να επιλέξουν 

να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο βάσει 

του καθεστώτος αναλογικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης που ορίζεται στο παρόν 

άρθρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 

εισαχθεί κινητές τους αξίες προς 
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κινητές τους αξίες προς διαπραγμάτευση 

σε οργανωμένη αγορά: 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά: 

και εφόσον είτε:  

 α)  πραγματοποιούν δημόσια 

προσφορά κινητών αξιών με συνολική 

ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν 

υπερβαίνει τα 10 000 000 ευρώ, 

χρηματικό όριο που υπολογίζεται σε 

περίοδο δώδεκα μηνών, και που 

γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24· 

ή 

 β)  είναι ΜΜΕ που πραγματοποιούν 

δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος. 

 (Η αλλαγή από καθεστώς "ελάχιστων" 

απαιτήσεων σε "αναλογικών" είναι 

οριζόντια και απαιτεί να γίνει η αντίστοιχη 

αλλαγή σε ολόκληρο το κείμενο). 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι παράγοντες κινδύνου που 

παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο 

περιορίζονται στους κινδύνους που 

αφορούν ειδικά τον εκδότη ή/και τις 

κινητές αξίες και είναι ουσιώδεις για τη 

λήψη επενδυτικής απόφασης κατόπιν 

ενημέρωσης, όπως επιβεβαιώνεται από το 

περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς και 

του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου. 

Κατανέμονται σε τρεις το πολύ διακριτές 

κατηγορίες, προκειμένου να 

διαφοροποιούνται σύμφωνα με τη 

σημαντικότητά τους βάσει της από 

μέρους του εκδότη εκτίμησης της 

πιθανότητας επέλευσής τους και της 

αναμενόμενης έντασης του αρνητικού 

τους αντικτύπου. 

1. Οι παράγοντες κινδύνου που 

παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο 

περιορίζονται στους κινδύνους που 

αφορούν ειδικά τον εκδότη ή/και τις 

κινητές αξίες και είναι ουσιώδεις για τη 

λήψη επενδυτικής απόφασης κατόπιν 

ενημέρωσης, όπως επιβεβαιώνεται από το 

περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς και 

του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου. 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

από μέρους των αρμόδιων αρχών 

αξιολόγηση του ειδικού χαρακτήρα και της 

σημαντικότητας των παραγόντων κινδύνου 

και σχετικά με την κατανομή των 

παραγόντων κινδύνου σε κατηγορίες. 

2. Η ΕΑΚΑΑ συντάσσει 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

αξιολόγηση του ειδικού χαρακτήρα και της 

σημαντικότητας των παραγόντων 

κινδύνου. Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ συντάσσει 

κατευθυντήριες γραμμές για να 

συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην 

εξέταση των παραγόντων κινδύνου κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η 

κατάλληλη και εστιασμένη γνωστοποίηση 

των παραγόντων κινδύνου από τους 

εκδότες. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Το ύψος των τελών που χρεώνει η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής για την έγκριση ενημερωτικών 

δελτίων, εγγράφων αναφοράς, 

συμπεριλαμβανομένων γενικών εγγράφων 

αναφοράς, συμπληρωμάτων και 

τροποποιήσεων, καθώς και για την 

υποβολή γενικών εγγράφων αναφοράς, 

τροποποιήσεών τους και τελικών όρων 

δημοσιοποιείται τουλάχιστον στον 

δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής. 

9. Το ύψος των τελών που χρεώνει η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής για την έγκριση ενημερωτικών 

δελτίων, εγγράφων αναφοράς, 

συμπεριλαμβανομένων γενικών εγγράφων 

αναφοράς, συμπληρωμάτων και 

τροποποιήσεων, καθώς και για την 

υποβολή γενικών εγγράφων αναφοράς, 

τροποποιήσεών τους και τελικών όρων 

είναι αναλογικό και δημοσιοποιείται 

τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο της 

αρμόδιας αρχής. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 12 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 

ΕΑΚΑΑ οργανώνει και πραγματοποιεί 

τουλάχιστον μία αξιολόγηση ομοτίμων για 

τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που 

διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων 

έγκρισης μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η 

αξιολόγηση ομοτίμων εκτιμά επίσης τον 

αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες 

προσεγγίσεις όσον αφορά τον έλεγχο και 

την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σε 

σχέση με την ικανότητα των εκδοτών να 

αντλούν κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η έκθεση για την εν λόγω 

αξιολόγηση ομοτίμων δημοσιεύεται το 

αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης ομοτίμων, η 

ΕΑΚΑΑ ζητά, κατά περίπτωση, 

γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές από την 

ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και 

αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

12. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 

ΕΑΚΑΑ οργανώνει και πραγματοποιεί 

επίσης τουλάχιστον μία αξιολόγηση 

ομοτίμων για τις διαδικασίες ελέγχου και 

έγκρισης που διενεργούν οι αρμόδιες 

αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 

κοινοποιήσεων έγκρισης μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών. Η αξιολόγηση ομοτίμων 

εκτιμά επίσης τον αντίκτυπο που έχουν οι 

διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά τον 

έλεγχο και την έγκριση από τις αρμόδιες 

αρχές σε σχέση με την ικανότητα των 

εκδοτών να αντλούν κεφάλαια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση για την εν 

λόγω αξιολόγηση ομοτίμων δημοσιεύεται 

το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η 

έκθεση διατίθεται επίσης σε επιγραμμική 

μορφή.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

ομοτίμων, η ΕΑΚΑΑ ζητά, κατά 

περίπτωση, γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές 

από την ομάδα συμφεροντούχων κινητών 

αξιών και αγορών που αναφέρεται στο 

άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οποιοδήποτε τέλος χρεώνεται από 

αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των 

διαφημίσεων σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο έχει εύλογο ύψος. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Article 25 – paragraph 2 – subparagraph 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 

υποδοχής δύναται να ζητεί τη μετάφραση 

του αναφερόμενου στο άρθρο 7 

περιληπτικού σημειώματος στην ή στις 

επίσημες γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη 

μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του 

ενημερωτικού δελτίου. 

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 

υποδοχής ζητεί το περιληπτικό σημείωμα 

που αναφέρεται στο άρθρο 7 να είναι 

συνταγμένη στις επίσημες γλώσσες ή σε 

μία από τις επίσημες γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται στο μέρος του κράτους 

μέλους όπου προσφέρονται οι κινητές 

αξίες, ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από 

τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 

μέλους ή, εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη 

γλώσσα, να μεταφράζεται σε μία από τις 

γλώσσες αυτές.  

 Η μετάφραση πρέπει να αποδίδει πιστά 

και με ακρίβεια το περιεχόμενο του 

πρωτότυπου σημειώματος. 

 Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 

υποδοχής δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν 

άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου. 

 Εάν μια κινητή αξία προσφέρεται σε 

κράτος μέλος μέσω εγγράφων 

διαφημιστικού χαρακτήρα σε μία ή 

περισσότερες επίσημες γλώσσες του εν 

λόγω κράτους μέλους, το περιληπτικό 

σημείωμα συντάσσεται τουλάχιστον στις 

αντίστοιχες επίσημες γλώσσες. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία βασίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 του παλαιού βασικού κανονισμού. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
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υποδοχής δύναται να ζητεί τη μετάφραση 

του αναφερόμενου στο άρθρο 7 

περιληπτικού σημειώματος στην ή στις 

επίσημες γλώσσες της, αλλά δεν ζητεί τη 

μετάφραση τυχόν άλλου μέρους του 

ενημερωτικού δελτίου. 

υποδοχής ζητεί το περιληπτικό σημείωμα 

που αναφέρεται στο άρθρο 7 να είναι 

συνταγμένη στις επίσημες γλώσσες ή σε 

μία από τις επίσημες γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται στο μέρος του κράτους 

μέλους όπου προσφέρονται οι κινητές 

αξίες, ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από 

τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 

μέλους ή, εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη 

γλώσσα, να μεταφράζεται σε μία από τις 

γλώσσες αυτές. 

 Η μετάφραση πρέπει να αποδίδει πιστά 

και με ακρίβεια το περιεχόμενο του 

πρωτότυπου σημειώματος.  

 Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 

υποδοχής δεν ζητεί τη μετάφραση τυχόν 

άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου. 

 Εάν μια κινητή αξία προσφέρεται σε 

κράτος μέλος μέσω εγγράφων 

διαφημιστικού χαρακτήρα σε μία ή 

περισσότερες επίσημες γλώσσες του εν 

λόγω κράτους μέλους, το περιληπτικό 

σημείωμα συντάσσεται τουλάχιστον στις 

αντίστοιχες επίσημες γλώσσες. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία βασίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 του παλαιού βασικού κανονισμού. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του άρθρου 27 και, εάν 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους 

σκοπούς του άρθρου 26, οι αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών συνάπτουν συμφωνίες 

συνεργασίας με άλλες εποπτικές αρχές 

τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές σε 

τρίτες χώρες και την εφαρμογή των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες. 

Με τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας 

Για τους σκοπούς του άρθρου 27 και, εάν 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους 

σκοπούς του άρθρου 26, οι αρμόδιες αρχές 

των κρατών μελών συνάπτουν συμφωνίες 

εποπτικής συνεργασίας με τις αρμόδιες 

αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την 

ανταλλαγή πληροφοριών και την 

εφαρμογή των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού σε τρίτες χώρες. Με τις εν 

λόγω συμφωνίες εποπτικής συνεργασίας 
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διασφαλίζεται τουλάχιστον η 

αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, 

η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. 

διασφαλίζεται τουλάχιστον η 

αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, 

η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 39 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν 

τη βέλτιστη διαδικασία υποβολής 

αναφορών όσον αφορά παραβιάσεις του 

παρόντος κανονισμού. 
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