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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στους μικροεπενδυτές προσφέρεται όλο και περισσότερο ευρεία ποικιλία διαφόρων τύπων 
επενδυτικών προϊόντων όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν μια επένδυση. 
Τα προϊόντα αυτά παρέχουν συχνά ειδικές επενδυτικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
των μικροεπενδυτών, αλλά είναι συχνά περίπλοκα και δυσνόητα. Οι υφιστάμενες 
γνωστοποιήσεις πληροφοριών στους επενδυτές για τα εν λόγω επενδυτικά προϊόντα είναι 
ασυντόνιστες και συχνά δεν βοηθούν τους μικροεπενδυτές να συγκρίνουν μεταξύ των 
διαφόρων προϊόντων και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά τους. Κατά συνέπεια, οι 
μικροεπενδυτές έχουν συχνά πραγματοποιήσει επενδύσεις με κινδύνους και κόστος που δεν 
τους ήταν πλήρως κατανοητά, και έχουν υποστεί ως εκ τούτου απρόβλεπτες ζημίες σε 
κάποιες περιπτώσεις.

Κατά συνέπεια, ορθώς η Επιτροπή δηλώνει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ομοιόμορφοι 
κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης που θα εφαρμόζονται σε όλους τους συμμετέχοντες στην 
αγορά επενδυτικών προϊόντων και θα αφορούν τη διαφάνεια, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι 
αποκλίσεις. Είναι αναγκαίος ένας κανονισμός ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κοινό πρότυπο για 
τα βασικά έγγραφα πληροφοριών θα θεσπιστεί με τέτοιον ενιαίο τρόπο, ώστε να είναι σε 
θέση να εναρμονίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών. Οι άμεσα 
εφαρμοστέοι κανόνες του κανονισμού θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην 
αγορά επενδυτικών προϊόντων υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις. Έτσι θα διασφαλιστούν 
επίσης ομοιόμορφες γνωστοποιήσεις αποτρέποντας την υιοθέτηση αποκλινουσών εθνικών 
απαιτήσεων συνεπεία της μεταφοράς μιας οδηγίας. Η χρήση κανονισμού ενδείκνυται επίσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων υπόκεινται σε 
ομοιόμορφες απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή των βασικού εγγράφου πληροφοριών στους 
μικροεπενδυτές.

Από την άποψη του καταναλωτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πολλούς πολίτες τα 
επενδυτικά προϊόντα είναι ιδιαιτέρως περίπλοκα και ως εκ τούτου απαιτείται προστασία. 
Κατά κανόνα, οι πολίτες έχουν συνείδηση της σπουδαιότητας μιας τέτοιας συναλλαγής, 
αναζητώντας πληροφορίες και συμβουλές. 

Η ικανότητα των καταναλωτών να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ατομικής τους 
κατάστασης μέσω μεμονωμένων συμβατικών ρυθμίσεων με την εταιρεία επενδύσεων, με τη 
βοήθεια ενδεχομένως ενός αμερόληπτου συμβούλου, δεν θα πρέπει να περιορίζεται με 
υπερβολικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθόσον μάλιστα οι διασυνοριακές επιπτώσεις 
είναι περιορισμένες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και 
ενιαίους κανόνες σχετικά με την παροχή 
του εν λόγω εγγράφου στους 
μικροεπενδυτές.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους 
κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το 
περιεχόμενο του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών που καταρτίζεται από τους 
παραγωγούς και τους διαμεσολαβητές 
επενδυτικών προϊόντων και ενιαίους 
κανόνες σχετικά με την παροχή του εν 
λόγω εγγράφου στους μικροεπενδυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες, π.χ. σχετικά με τα 
πραγματικά κόστη, τις αμοιβές τους ή το φορολογικό καθεστώς των επενδυτικών προϊόντων. 
Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση όσον 
αφορά την επένδυση σε ένα προϊόν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε ένα μόνο έγγραφο. Ο 
καταναλωτής δεν θα πρέπει να υποχρεούται να συμβουλεύεται το ΒΕΠ και ένα επιπλέον 
έγγραφο προκειμένου να του γνωστοποιούνται οι πληροφορίες όπως προβλέπεται από την 
MiFID ή την οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν 
προσφέρουν αξία εξαγοράς ή στα οποία η 
αξία εξαγοράς δεν είναι, εξ ολοκλήρου ή 
εν μέρει εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, 
στις διακυμάνσεις της αγοράς·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

 Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων ή σε επενδύσεις άγνωστης (εν μέρει) απόδοσης. Για όλα ανεξαιρέτως 
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τα αποταμιευτικά ή επενδυτικά προϊόντα θα πρέπει να υπάρχει ένα ΒΕΠ στη διάθεση των 
καταναλωτών. Τούτο αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι καταναλωτές να αποκτήσουν τη
συνήθεια να συμβουλεύονται πάντοτε το ΒΕΠ ανεξαρτήτως των αποταμιευτικών ή επενδυτικών 
προϊόντων που τους προτείνονται. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καταθέσεις με ποσοστό απόδοσης που 
καθορίζεται σε σχέση με ένα επιτόκιο·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

 Οι προθεσμιακές καταθέσεις, τα πιστοποιητικά καταθέσεων και τα ομόλογα θα πρέπει να 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής. Εφόσον στόχος της νομοθεσίας είναι να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να συγκρίνουν τους κινδύνους και τα οφέλη των διαφόρων ειδών αποταμιευτικών 
ή επενδυτικών προϊόντων, θα πρέπει να υπάρχει BEΠ για όλα τα προαναφερθέντα προϊόντα. 
Για παράδειγμα, ως εναλλακτική στις τραπεζικές καταθέσεις προτείνονται ορισμένα δομημένα 
προϊόντα στους καταναλωτές· για τα δομημένα προϊόντα υπάρχει ΒΕΠ, αλλά θα ήταν δύσκολο 
να συγκριθούν με τις τραπεζικές καταθέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η ύπαρξη ΒΕΠ.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν 
ένα παράγωγο·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

 Στόχος της νομοθεσίας είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τους κινδύνους και 
τα οφέλη των διαφόρων ειδών αποταμιευτικών ή επενδυτικών προϊόντων και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να υπάρχει BEΠ για όλα τα προαναφερθέντα προϊόντα. 
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) συστήματα επαγγελματικής 
συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ 
ή της οδηγίας 2009/138/ΕΚ· και

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξακολουθεί να είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να μπορούν να κατανοούν με ευκολία 
τους κινδύνους και τα πιθανά αποτελέσματα της επαγγελματικής τους σύνταξης. Πρέπει επίσης 
να γνωρίζουν σε ποιους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους είναι ήδη εκτεθειμένοι ώστε να 
διαφοροποιούν τις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες 
σχετικά με τις επαγγελματικές συντάξεις είναι απαραίτητες για την επαρκή διαφοροποίηση των 
κινδύνων και την ορθή αξιολόγηση του τι μπορούν να προσδοκούν στην πραγματικότητα οι 
καταναλωτές για να αντισταθμίσουν τη μείωση του εισοδήματός τους μετά τη συνταξιοδότηση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επενδύσεων το ποσό 
που καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται 
οποιοδήποτε επενδυτικό ή αποταμιευτικό 
προϊόν προωθείται σε μικροεπενδυτές
ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως προαναφέρθηκε στο άρθρο 2 στοιχεία α) έως δ), το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε δέσμες επενδυτικών προϊόντων στις οποίες ο 
επενδυτής εκτίθεται σε διακυμάνσεις περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι διαθέσιμα για 
απευθείας αγορά από τον επενδυτή.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ως «πωλητής» νοείται το πρόσωπο 
που προτείνει επενδυτικό προϊόν σε 
μικροεπενδυτή ή που ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής για την υλοποίηση της 
επένδυσης ενός μικροεπενδυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πωλητής του επενδυτικού προϊόντος δεν ορίζεται από τον προτεινόμενο κανονισμό. Η 
πώληση είναι μια ιδιαίτερα στενή έννοια καθώς ορισμένοι διαμεσολαβητές δεν «πωλούν» το 
επενδυτικό προϊόν αλλά δημιουργούν την επαφή μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού (π.χ. 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις). 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο μαζί με το 
ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση που 
δημοσιεύεται ενημερωτικό δελτίο, 
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μικροεπενδυτές. τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο του πριν 
να μπορεί το επενδυτικό προϊόν να 
πωληθεί σε μικροεπενδυτές. Το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών συμπληρώνεται 
από τον διανομέα, όπου απαιτείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης θεωρεί ότι όπου δημοσιεύεται και είναι προσβάσιμο το ενημερωτικό δελτίο για 
τους μικροεπενδυτές, στο ίδιο σημείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και το ΒΕΠ - τουλάχιστον το 
τμήμα αυτού που καταρτίζει ο παραγωγός. Επίσης, θα ήταν προτιμότερο όλα τα ΒΕΠ να είναι 
ευκόλως προσβάσιμα σε επίσημο δικτυακό τόπο της ελεγκτικής αρχής.

Ο συντάκτης τάσσεται υπέρ της γενικής υποχρέωσης του παραγωγού να καταρτίζει ΒΕΠ. 
Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχει ο παραγωγός θα πρέπει να συμπληρώνονται με 
πληροφορίες που προσθέτει ο διανομέας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν 
περιλαμβάνει τυχόν εμπορική προώθηση 
ή σύσταση για επένδυση και αποτελεί 
αυτοτελές έγγραφο, σαφώς διαχωρισμένο 
από τυχόν διαφημιστικό υλικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΒΕΠ δεν πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή σύσταση για την αγορά του 
επενδυτικού προϊόντος, αλλά τούτο δεν διατυπώνεται σαφώς στον προτεινόμενο κανονισμό. 
Καθώς δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα ΒΕΠ θα υπόκεινται σε έγκριση από αρμόδια αρχή πριν τη 
διανομή τους, η διάταξη αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη. 
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες του 
κράτους μέλους όπου πωλείται το 
επενδυτικό προϊόν, ή σε γλώσσα αποδεκτή 
από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω 
κράτους μέλους, ή εφόσον έχει συνταχθεί 
σε άλλη γλώσσα, πρέπει να μεταφράζεται 
σε κάποια από τις γλώσσες αυτές.

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
συντάσσεται στις επίσημες γλώσσες, ή
στην επίσημη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στο τμήμα του κράτους 
μέλους όπου διανέμεται το επενδυτικό 
προϊόν, ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από 
τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους εάν χρησιμοποιείται στο τμήμα 
του κράτους μέλους στο οποίο διανέμεται 
το επενδυτικό προϊόν, ή εφόσον έχει 
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πρέπει να 
μεταφράζεται σε κάποια από τις γλώσσες 
αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης θεωρεί θεμελιώδους σημασίας να είναι το ΒΕΠ κατανοητό στους πολίτες στους 
οποίους απευθύνεται ο διαμεσολαβητής. Εν προκειμένω, το προτεινόμενο άρθρο 7 ενδέχεται να 
προκαλεί προβλήματα: ως αποτέλεσμα της διατύπωσής του, το ΒΕΠ μπορεί να παρέχεται σε 
έναν μικροεπενδυτή σε γλώσσα η οποία δεν είναι (απολύτως) κατανοητή στον καταναλωτή. 

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση του παρόντος 
επενδυτικού προϊόντος και τους κινδύνους 
που απορρέουν από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε αυτό. Σας συμβουλεύουμε 
να το διαβάσετε ώστε να μπορείτε να 

«Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με το παρόν 
επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι διαφημιστικό 
υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει 
του νόμου για να σας βοηθήσουν να 
κατανοήσετε τη φύση του παρόντος 
επενδυτικού προϊόντος, τους κινδύνους και 
τα έξοδα που απορρέουν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε αυτό. Σας 
συμβουλεύουμε να το διαβάσετε ώστε να 
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λάβετε απόφαση εν επιγνώσει για το αν θα 
επενδύσετε.»

μπορείτε να λάβετε απόφαση εν επιγνώσει 
για το αν θα επενδύσετε.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός επενδυτικού προϊόντος. Δεδομένου 
ότι η δήλωση κάτωθι του τίτλου του ΒΕΠ επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την επιδιωκόμενη 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, το κόστος θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτή τη δήλωση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) όταν το επενδυτικό προϊόν προσφέρει 
ασφαλιστικές παροχές, λεπτομέρειες 
σχετικά με τις εν λόγω ασφαλιστικές 
παροχές·

iv) σενάρια επιδόσεων, εάν αυτά έχουν 
νόημα λαμβανομένης υπόψη της φύσης 
του προϊόντος· κατά τη γνωστοποίηση 
των σεναρίων επιδόσεων, το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών πρέπει να αναφέρει 
το χειρότερο σενάριο· τα υπόλοιπα 
γνωστοποιούμενα σενάρια πρέπει να είναι 
πιθανά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δομημένα προϊόντα συχνά σχεδιάζονται για να προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλών αλλά μη 
ρεαλιστικών αποδόσεων. Όταν δημοσιεύονται τρία σενάρια χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην 
αντίστοιχη πιθανότητα πραγμάτωσής τους, ο καταναλωτής καταλαβαίνει ότι όλα τα σενάρια 
έχουν τις ίδιες πιθανότητες πραγμάτωσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη παρουσίαση 
εκμεταλλεύεται μια διαδεδομένη γνωστική προκατάληψη, η οποία συνίσταται στην τάση να 
υπερεκτιμούμε τα ευνοϊκά ή ευχάριστα σενάρια. Για τους λόγους αυτούς, κατά τη δημοσίευση 
σεναρίων επιδόσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανότητες πραγμάτωσής τους.



PA\923326EL.doc 11/20 PE502.121v02-00

EL

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης·

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται 
από αντιστάθμιση ή σύστημα εγγύησης, 
αναφέροντας λεπτομερώς ποιοι κίνδυνοι 
καλύπτονται από το σύστημα και ποιοι 
όχι·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία που παρέχεται μέσω αντιστάθμισης ή συστήματος εγγύησης μπορεί να λάβει 
διάφορες μορφές: το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών προστατεύει τον πελάτη σε περίπτωση 
απώλειας του μέσου από την εταιρεία επενδύσεων και όχι και σε περίπτωση οικονομικής ζημίας 
λόγω της μεταβλητότητας της αξίας των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων ή 
αφερεγγυότητας των εκδοτών των εν λόγω υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Ο 
κανονισμός θα πρέπει να είναι περισσότερο ακριβής ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση της 
παρούσας διάταξης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», το κόστος που συνδέεται με μια 
επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το 
κόστος;», κάθε κόστος που συνδέεται με 
μια επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που 
περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες όσο και τις 
έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον 
επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 
συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γνωστοποιείται οποιοδήποτε κόστος, είτε άμεσο (όπως τα τέλη εγγραφής ή η ετήσια 
προμήθεια διαχείρισης) είτε έμμεσο (όπως το κόστος μιας δομής ενσωματωμένης σε ένα 
δομημένο προϊόν). Ο δείκτης συνολικών εξόδων (ΔΣΕ) που χρησιμοποιούν επί του παρόντος οι 
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εκδότες των ΟΣΕΚΑ δεν περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τους ΟΣΕΚΑ. Το κόστος 
που αναφέρει ο παραγωγός θα πρέπει να παρουσιάζεται ως μέγιστο κόστος και το κόστος που 
πρέπει στην πραγματικότητα να καταβληθεί θα πρέπει να καθορίζεται λεπτομερώς στο τμήμα 
του ΒΕΠ που καταρτίζεται από τον διανομέα. Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με την πραγματική αξία του δομημένου τμήματος (που περιέχει παράγωγα προϊόντα) 
του δομημένου προϊόντος. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του·

ζ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς πήγε μέχρι 
τώρα;», τις επιδόσεις του επενδυτικού 
προϊόντος στο παρελθόν, εάν αυτή η 
πληροφορία έχει σημασία λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση του προϊόντος και την 
έκταση του ιστορικού του. Οι επιδόσεις 
του επενδυτικού προϊόντος στο παρελθόν 
δεν θα γνωστοποιούνται χωρίς τη δέουσα 
προειδοποίηση ότι δεν αποτελούν 
αξιόπιστη ένδειξη για τις μελλοντικές 
επιδόσεις.  Όταν η επενδυτική 
στρατηγική αναφέρεται σε δείκτη 
αναφοράς, οι επιδόσεις του δείκτη 
αναφοράς θα δημοσιεύονται μαζί με τις 
επιδόσεις του επενδυτικού προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επίδοση του προϊόντος στο παρελθόν μπορεί να είναι παραπλανητική. Ένα προϊόν που έχει 
αποφέρει υψηλή απόδοση κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής «φούσκας» μπορεί να 
λειτουργήσει παραπλανητικά. Η απόδοση του προϊόντος στο παρελθόν μπορεί να 
γνωστοποιείται μόνο κατόπιν δέουσας και αποτελεσματικής προειδοποίησης ότι η εν λόγω 
απόδοση δεν είναι ενδεικτική της απόδοσης της επένδυσης στο μέλλον. Οι παραγωγοί δεν θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν ελεύθερα την περίοδο που λαμβάνουν υπόψη 
κατά τη δημοσίευση επιδόσεων του παρελθόντος, διαφορετικά θα επιλέγουν την περίοδο που 
τους εξυπηρετεί καλύτερα και δεν θα υπάρχει εναρμόνιση. Η περίοδος πρέπει να καθορίζεται 
μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά περίπτωση, ο διαμεσολαβητής 
αναφέρει: 
α) τα έξοδα που σχετίζονται με το 
επενδυτικό προϊόν όταν ο ίδιος ενεργεί ως 
διαμεσολαβητής·
β) τις προμήθειες, αντεκχωρήσεις ή άλλα 
οφέλη που σχετίζονται με τη συναλλαγή 
και τα οποία καλύπτονται από τον 
παραγωγό ή τρίτο μέρος, όπως 
προβλέπεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ και 
στην οδηγία 2002/39/ΕΚ·
γ) το φορολογικό καθεστώς του 
επενδυτικού προϊόντος στο κράτος μέλος 
στο οποίο ο διαμεσολαβητής διανέμει το 
επενδυτικό προϊόν ή προτείνει την αγορά 
του.

Or. en

Αιτιολόγηση
Όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 5, ο παραγωγός δεν θα πρέπει να είναι ο μόνος υπεύθυνος για 
την κατάρτιση του ΒΕΠ αλλά θα πρέπει και ο διανομέας να συμβάλλει στη συμπλήρωση του 
τμήματος του παραγωγού.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο καθενός 
από τα στοιχεία των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, η 
παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις άλλες 



PE502.121v02-00 14/20 PA\923326EL.doc

EL

πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον. 

πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο 
παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος στο 
βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις 
λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και 
του κοινού συμβόλου που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 
επενδυτικών προϊόντων και των 
δυνατοτήτων των μικροεπενδυτών καθώς 
και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών 
προϊόντων που επιτρέπουν στον 
μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ 
διαφορετικών υποκειμένων επενδύσεων ή 
άλλων επιλογών που προβλέπονται από το 
προϊόν, ακόμη και σε περίπτωση που η 
επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται 
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ή να 
τροποποιηθεί στο μέλλον. Πριν από την 
έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων η 
Επιτροπή διενεργεί τις απαραίτητες 
δοκιμές από τους καταναλωτές 
προκειμένου να επιλέξει τα πλέον 
κατάλληλα μέτρα για τους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με το ΒΠΕ για τους 
ΟΣΕΚΑ, πραγματοποιήθηκε μεγάλη δοκιμή με πραγματικούς καταναλωτές προτού επιλεγεί η 
τελική μορφή του ΒΠΕ. Η ίδια μεθοδολογία θα πρέπει να υιοθετηθεί επίσης για τον σχεδιασμό 
του ΒΕΠ. Ο έλεγχος του πραγματικού αντικτύπου του σχεδιαζόμενου ΒΕΠ στους καταναλωτές 
είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία του, ιδίως κατά τον σχεδιασμό της μορφής του ή του 
τμήματος που αφορά τη γνωστοποίηση των κινδύνων.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα 
είδη επενδυτικών προϊόντων. Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές διενεργούν 
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τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
[…].

τις απαραίτητες δοκιμές από τους 
καταναλωτές ώστε να προσδιορίσουν τη 
βέλτιστη μεθοδολογία και τρόπο 
υπολογισμού βάσει των στοιχείων α) και 
β) για τους μικροεπενδυτές.  Οι 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές υποβάλλουν 
τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών 
προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως 
[…].

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με το ΒΠΕ για τους 
ΟΣΕΚΑ, πραγματοποιήθηκε μεγάλη δοκιμή με πραγματικούς καταναλωτές προτού επιλεγεί η 
τελική μορφή του ΒΠΕ. Η ίδια μεθοδολογία θα πρέπει να υιοθετηθεί για τον σχεδιασμό του 
ΒΕΠ. Ο έλεγχος του πραγματικού αντικτύπου του σχεδιαζόμενου ΒΕΠ στους καταναλωτές είναι 
καίριας σημασίας για την επιτυχία του, ιδίως κατά τον σχεδιασμό της μορφής του ή του 
τμήματος που αφορά τη γνωστοποίηση των κινδύνων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία που προέρχεται από τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει 
τη ζημία καθώς και ότι οι πληροφορίες
που περιέχει το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών ήταν λανθασμένες ή 
παραπλανητικές, ο παραγωγός του 
επενδυτικού προϊόντος οφείλει να 
αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο 
πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας καταναλωτής δεν είναι εν γένει σε θέση να αποδείξει ότι η ζημία προκλήθηκε όντως 
εξαιτίας της μη συμμόρφωσης ενός ΒΕΠ. Όταν η απόφαση του καταναλωτή να επενδύσει 
βασίζεται στο ΒΕΠ και εάν οι πληροφορίες του ΒΕΠ είναι λανθασμένες ή παραπλανητικές, το 
βάρος της απόδειξης πρέπει να το επωμίζεται ο εκδότης των λανθασμένων ή παραπλανητικών 
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πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι ο εκδότης δεν θα υποχρεούται να αποζημιώσει για τη ζημία 
εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ζημία δεν προήλθε από τη χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονταν στο ΒΕΠ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν.

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το 
επενδυτικό προϊόν. Όταν ένα επενδυτικό 
προϊόν συνιστάται ή προτείνεται σε έναν 
πελάτη, το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
παρέχεται στον πελάτη αμελλητί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο διαμεσολαβητής πρέπει να παρέχει το ΒΕΠ, η 
προτεινόμενη πρώτη παράγραφος του άρθρου 12 δεν καλύπτει τη συχνή περίπτωση όπου μια 
συμβουλή ή απλή σύσταση παρέχεται σε χρόνο διαφορετικό από τη συναλλαγή. Η συμβουλή ή η 
σύσταση δεν θα πρέπει να παρέχεται χωρίς διαβίβαση του ΒΕΠ και αναφορά σε αυτό. Είναι 
γνωστό ότι μια επενδυτική απόφαση λαμβάνεται τα πρώτα λεπτά μετά την παροχή μιας 
σύστασης. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους κανόνες που διδάσκονται όλοι οι πωλητές. 
Εάν το ΒΕΠ δεν παρασχεθεί τη στιγμή που παρέχεται η σύσταση, η αποτελεσματικότητά του θα 
μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
μπορεί να παρέχει στους μικροεπενδυτές 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών αμέσως 
μετά τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:

Διαγράφεται
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α) ο μικροεπενδυτής επιλέξει να 
ολοκληρώσει τη συναλλαγή με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως όπου:
β) η παροχή του βασικού εγγράφου 
πληροφοριών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν είναι δυνατή, και
γ) όταν το άτομο που πωλεί το επενδυτικό 
προϊόν έχει ενημερώσει σχετικά τον 
μικροεπενδυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης εκφράζει προβληματισμό για την εξαίρεση που προτείνεται όσον αφορά την 
παροχή του ΒΕΠ πριν από τη συναλλαγή όταν η συναλλαγή διενεργείται εξ αποστάσεως. Η εν 
λόγω εξαίρεση δημιουργεί σοβαρό κενό στον κανονισμό για το ΒΕΠ. Εφόσον το ΒΕΠ είναι 
απαραίτητο προκειμένου να ληφθεί μια τεκμηριωμένη επενδυτική απόφαση, δεν θα πρέπει να 
είναι η δυνατή η πραγματοποίηση επένδυσης χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα μελέτης του. Η 
μελέτη του ΒΕΠ μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης δεν παρέχει προστασία στον πελάτη 
εάν ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει δικαίωμα υπαναχώρησης.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό 
προϊόν για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή στο 
πρόσωπο που πωλεί το επενδυτικό προϊόν 
πριν από την πρώτη συναλλαγή, η 
υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή.

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές 
συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό 
προϊόν για λογαριασμό ενός 
μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που 
έχουν δοθεί από τον εν λόγω επενδυτή στο 
πρόσωπο που πωλεί το επενδυτικό προϊόν 
πριν από την πρώτη συναλλαγή, η
υποχρέωση παροχής του βασικού 
εγγράφου πληροφοριών που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην 
πρώτη συναλλαγή, εκτός εάν το βασικό 
έγγραφο πληροφοριών έχει 
επικαιροποιηθεί ή έχει παρέλθει διάστημα 
μεγαλύτερο των έξι μηνών από την 
πρώτη συναλλαγή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν έχει παρέλθει μεγάλο διάστημα από την παροχή του ΒΕΠ ή εάν το ΒΕΠ έχει 
επικαιροποιηθεί, η πρώτη παροχή του ΒΕΠ δεν θα πρέπει να θεωρείται επαρκής για τη 
διενέργεια περαιτέρω συναλλαγών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν. 

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος 
παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 
στους μικροεπενδυτές δωρεάν. Ο πωλητής 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι 
το βασικό έγγραφο πληροφοριών έχει 
παρασχεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλές υποθέσεις που υποβλήθηκαν στο σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών της 
Δανίας για επενδυτικές υπηρεσίες, δεν ήταν σαφές κατά πόσον το αντίστοιχο του ΒΕΠ (ΒΠΕ για 
τους ΟΣΕΚΑ ή το αντίστοιχο έγγραφο της Δανίας για άλλα επενδυτικά προϊόντα) είχε 
παρασχεθεί ή όχι.  Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό ο διαμεσολαβητής να φέρει το βάρος της 
απόδειξης ότι το ΒΕΠ παρασχέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού.  

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών παρέχεται 
μέσω άλλου σταθερού μέσου πλην του 
χαρτιού ή μέσω δικτυακού τόπου, πρέπει 
να παρέχεται στους μικροεπενδυτές έντυπο 
αντίγραφό του κατόπιν αιτήσεως και 

3. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το 
βασικό έγγραφο πληροφοριών παρέχεται 
μέσω άλλου σταθερού μέσου πλην του 
χαρτιού ή μέσω δικτυακού τόπου, πρέπει 
να παρέχεται στους μικροεπενδυτές έντυπο 
αντίγραφό του κατόπιν αιτήσεως και 
δωρεάν. Έντυπο αντίγραφο πρέπει επίσης 
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δωρεάν. να παρέχεται δωρεάν όταν η σύσταση 
επένδυσης ή η υπηρεσία διαμεσολάβησης 
παρέχεται διά ζώσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, το ΒΕΠ πρέπει να παρέχεται εγκαίρως πριν 
από τη σύναψη συναλλαγής που αφορά το επενδυτικό προϊόν (βλέπει άρθρο 12 παράγραφος 1). 
Όταν η σύσταση επένδυσης γίνεται δια ζώσης, ή όταν η εντολή επένδυσης δίδεται δια ζώσης, 
π.χ. σε θυρίδα συναλλαγών μιας τράπεζας ή στις εγκαταστάσεις του διαμεσολαβητή, το ΒΕΠ 
πρέπει να παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 
επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία σχετικά με το 
είδος της παράβασης του παρόντος 
κανονισμού και την ταυτότητα των 
προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οι διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 
επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία σχετικά με το 
είδος της παράβασης του παρόντος 
κανονισμού και την ταυτότητα των 
προσώπων που ευθύνονται για αυτήν.

Όταν η δημοσιοποίηση ενδέχεται να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιοποιούν τις κυρώσεις ή τα μέτρα 
ανώνυμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις για τη δημοσιοποίηση των κυρώσεων πρέπει να διαγραφούν. Οι παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 δεν είναι τέτοιες ώστε η δημοσιοποίησή τους να 
θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ενόσω δεν 
δημοσιοποιούνται τα ονόματα των καταδικασθέντων εκδοτών ή διαμεσολαβητών, δεν θα 
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υπάρξει ποτέ αποτρεπτικό αποτέλεσμα που να προλαμβάνει παράνομες πρακτικές και θα είναι 
πάντα συμφέρουσα η διάπραξη αδικημάτων.


