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Τροπολογία  135 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 Κεφαλαιαγορών είναι να βοηθά 

τις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση 

σε περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές 

κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), 

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. 

(1) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

(3) Η δημοσιοποίηση πληροφοριών στην 

περίπτωση προσφορών κινητών αξιών στο 

κοινό ή εισαγωγής κινητών αξιών προς 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
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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. 

είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, καθώς εξαλείφει την 

ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των 

επενδυτών και των εκδοτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Jonás Fernández 

 

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 εξαλείφει την 

ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των 

επενδυτών και των εκδοτών. Η εναρμόνιση 

αυτής της δημοσιοποίησης επιτρέπει την 

καθιέρωση ενός μηχανισμού 

διασυνοριακής διαπίστευσης που 

διευκολύνει την αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον 

αφορά μια ευρεία ποικιλία κινητών αξιών. 

Or. es 

 

Τροπολογία  138 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 

καθώς οι εκδότες, οι προσφέροντες και 

πρόσωπα τα οποία ζητούν τη 

διαπραγμάτευση θα υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των 

κρατών μελών και θα μπορούσε να 

παρεμποδιστεί η χρήση των 

ενημερωτικών δελτίων που εγκρίνονται 

σε ένα κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη. 

Επομένως, εάν δεν υπάρχει 

εναρμονισμένο πλαίσιο που να 

εξασφαλίζει ομοιομορφία στη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών και τη 

λειτουργία του διαβατηρίου στην Ένωση, 

είναι πιθανόν οι διαφορές στη νομοθεσία 

των κρατών μελών να θέσουν εμπόδια 

στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς κινητών αξιών. Συνεπώς, για να 

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και για να βελτιωθούν 

οι συνθήκες λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά τις κεφαλαιαγορές, καθώς και 

για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

προστασίας των καταναλωτών και των 

επενδυτών, θεωρείται σκόπιμο να 

θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για τα 

ενημερωτικά δελτία σε ενωσιακό επίπεδο. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 

καθώς οι εκδότες, οι προσφέροντες και 

(4) Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 

καθώς οι εκδότες, οι προσφέροντες και 
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πρόσωπα τα οποία ζητούν τη 

διαπραγμάτευση θα υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών 

μελών και θα μπορούσε να παρεμποδιστεί 

η χρήση των ενημερωτικών δελτίων που 

εγκρίνονται σε ένα κράτος μέλος σε άλλα 

κράτη μέλη. Επομένως, εάν δεν υπάρχει 

εναρμονισμένο πλαίσιο που να 

εξασφαλίζει ομοιομορφία στη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών και τη 

λειτουργία του διαβατηρίου στην Ένωση, 

είναι πιθανόν οι διαφορές στη νομοθεσία 

των κρατών μελών να θέσουν εμπόδια 

στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς κινητών αξιών. Συνεπώς, για να 

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και για να βελτιωθούν 

οι συνθήκες λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά τις κεφαλαιαγορές, καθώς και 

για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

προστασίας των καταναλωτών και των 

επενδυτών, θεωρείται σκόπιμο να 

θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για τα 

ενημερωτικά δελτία σε ενωσιακό επίπεδο. 

πρόσωπα τα οποία ζητούν τη 

διαπραγμάτευση θα υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών 

μελών και θα μπορούσε να παρεμποδιστεί 

η χρήση των ενημερωτικών δελτίων που 

εγκρίνονται σε ένα κράτος μέλος σε άλλα 

κράτη μέλη. Επομένως, εάν δεν υπάρχει 

εναρμονισμένο πλαίσιο που να 

εξασφαλίζει ομοιομορφία στη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών και τη 

λειτουργία του πιστοποιητικού στην 

Ένωση, είναι πιθανόν οι διαφορές στη 

νομοθεσία των κρατών μελών να θέσουν 

εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς κινητών αξιών. 

Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η ορθή 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για 

να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας 

της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 

κεφαλαιαγορές, καθώς και για να 

διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 

των καταναλωτών και των επενδυτών, 

θεωρείται σκόπιμο να θεσπιστεί 

κανονιστικό πλαίσιο για τα ενημερωτικά 

δελτία σε ενωσιακό επίπεδο. 

Or. es 

 

Τροπολογία  140 

Ernest Urtasun 

 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 

καθώς οι εκδότες, οι προσφέροντες και 

πρόσωπα τα οποία ζητούν τη 

διαπραγμάτευση θα υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών 

μελών και θα μπορούσε να παρεμποδιστεί 

η χρήση των ενημερωτικών δελτίων που 

εγκρίνονται σε ένα κράτος μέλος σε άλλα 

(4) Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, 

καθώς οι εκδότες, οι προσφέροντες και 

πρόσωπα τα οποία ζητούν τη 

διαπραγμάτευση θα υπόκεινται σε 

διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών 

μελών και θα μπορούσε να παρεμποδιστεί 

η χρήση των ενημερωτικών δελτίων που 

εγκρίνονται σε ένα κράτος μέλος σε άλλα 
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κράτη μέλη. Επομένως, εάν δεν υπάρχει 

εναρμονισμένο πλαίσιο που να 

εξασφαλίζει ομοιομορφία στη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών και τη 

λειτουργία του διαβατηρίου στην Ένωση, 

είναι πιθανόν οι διαφορές στη νομοθεσία 

των κρατών μελών να θέσουν εμπόδια 

στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς κινητών αξιών. Συνεπώς, για να 

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και για να βελτιωθούν 

οι συνθήκες λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά τις κεφαλαιαγορές, καθώς και 

για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

προστασίας των καταναλωτών και των 

επενδυτών, θεωρείται σκόπιμο να 

θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για τα 

ενημερωτικά δελτία σε ενωσιακό επίπεδο. 

κράτη μέλη. Επομένως, εάν δεν υπάρχει 

εναρμονισμένο πλαίσιο που να 

εξασφαλίζει ομοιομορφία στη 

δημοσιοποίηση πληροφοριών και τη 

λειτουργία του διαβατηρίου στην Ένωση, 

είναι πιθανόν οι διαφορές στη νομοθεσία 

των κρατών μελών να θέσουν εμπόδια 

στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς κινητών αξιών. Συνεπώς, για να 

εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και για να βελτιωθούν 

οι συνθήκες λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά τις κεφαλαιαγορές, καθώς και 

για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

προστασίας των καταναλωτών και των 

επενδυτών, θεωρείται σκόπιμο να 

θεσπιστεί κανονιστικό πλαίσιο για τα 

ενημερωτικά δελτία σε ενωσιακό επίπεδο 

χωρίς επιλογή των κρατών μελών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  141 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η αξιολόγηση της οδηγίας 2010/73/ΕΕ 

αποκάλυψε ότι ορισμένες αλλαγές που 

θεσπίστηκαν με την οδηγία αυτή δεν 

πέτυχαν τους αρχικούς στόχους τους και 

ότι είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω 

τροποποιήσεις στο καθεστώς 

ενημερωτικού δελτίου στην Ένωση για την 

απλούστευση και τη βελτίωση της 

εφαρμογής του, την αύξηση της 

αποδοτικότητάς του και την ενίσχυση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, 

συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων. 

(6) Η αξιολόγηση της οδηγίας 2010/73/ΕΕ 

αποκάλυψε ότι ορισμένες αλλαγές που 

θεσπίστηκαν με την οδηγία αυτή δεν 

πέτυχαν τους αρχικούς στόχους τους και 

ότι είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω 

τροποποιήσεις στο καθεστώς 

ενημερωτικού δελτίου στην Ένωση για την 

απλούστευση και τη βελτίωση της 

εφαρμογής του, την αύξηση της 

αποδοτικότητάς του και την ενίσχυση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, 

συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των 

διοικητικών επιβαρύνσεων, χωρίς, 

ωστόσο, να θίγονται τα συμφέροντα των 

επενδυτών και των αποταμιευτών. 

Or. es 
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Τροπολογία  142 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

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. 

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 

εξασφάλιση της προστασίας των 

επενδυτών και της αποδοτικότητας της 

αγοράς. Η παροχή πληροφοριών που, 

ανάλογα με τον τύπο του εκδότη και των 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από μία 

από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές 

κράτους μέλους, από δημόσιο διεθνή 

οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή 

διαγράφεται 
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περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών 

δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, 

επομένως, δεν θα επηρεάζονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από μία 

από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές 

κράτους μέλους, από δημόσιο διεθνή 

οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών δεν 

θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

επομένως δεν θα επηρεάζονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

(9) Οι μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από μία 

από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές 

κράτους μέλους, από δημόσιο διεθνή 

οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας, από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων, καθώς και από οιοδήποτε 

άλλο όργανο ή οργανισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και επομένως δεν θα 

επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Or. es 

 

Τροπολογία  145 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από μία 

από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές 

κράτους μέλους, από δημόσιο διεθνή 

οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών δεν 

θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

επομένως δεν θα επηρεάζονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

(9) Οι μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται και τελούν υπό την πλήρη, 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

από κράτος μέλος ή από μία από τις 

περιφερειακές ή τοπικές αρχές κράτους 

μέλους, από δημόσιο διεθνή οργανισμό 

στον οποίο συμμετέχουν ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών δεν 

θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

επομένως δεν θα επηρεάζονται από τον 

παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να εξασφαλίζεται η έγκριση και η 

δυνατότητα διασυνοριακής χρήσης του 

ενημερωτικού δελτίου, καθώς και η 

εποπτεία της συμμόρφωσης με τον 

παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τη 

διαφημιστική δραστηριότητα, πρέπει να 

προσδιορίζεται μια αρμόδια αρχή για κάθε 

ενημερωτικό δελτίο. Επομένως, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με 

ακρίβεια το κράτος μέλος καταγωγής που 

είναι το πλέον ενδεδειγμένο να εγκρίνει το 

ενημερωτικό δελτίο. 

(11) Για να εξασφαλίζεται η έγκριση και 

το καθεστώς διαπίστευσης του 

ενημερωτικού δελτίου, καθώς και η 

εποπτεία της συμμόρφωσης με τον 

παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τη 

διαφημιστική δραστηριότητα, πρέπει να 

προσδιορίζεται μια αρμόδια αρχή για κάθε 

ενημερωτικό δελτίο. Επομένως, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με 

ακρίβεια το κράτος μέλος καταγωγής που 

είναι το πλέον ενδεδειγμένο να εγκρίνει το 

ενημερωτικό δελτίο. 

Or. es 

 

Τροπολογία  147 

Neena Gill 
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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) Ο παρών κανονισμός κάνει μια 

γενική διάκριση μεταξύ κινητών αξιών 

που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 

σε ρυθμιζόμενη αγορά και κινητών αξιών 

που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 

σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, προκειμένου 

να αποφευχθεί το δυσανάλογο κόστος 

παραγωγής ενός ενημερωτικού δελτίου. 
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. Εάν η προσφορά 

γίνεται σε μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, 

εφαρμόζεται η απλουστευμένη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

15 . 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Dariusz Rosati 

 

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 

(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 
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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. 

κλίμακας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Kay Swinburne 

 

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 ανταλλακτική αξία μικρότερη των 

10 000 000 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 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 
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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 μπορούν να 

απαιτούν από τους εκδότες να παρέχουν 

ένα έγγραφο, που δεν θα υπόκειται σε 

προηγούμενη έγκριση, το οποίο θα 

περιγράφει την προσφορά και θα εκθέτει 

τις γενικές πληροφορίες που αφορούν τον 

εκδότη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Jonás Fernández 

 

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 

(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 
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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. 

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. Ωστόσο, η εθελοντική 

κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου 

μπορεί να συνοδεύεται από σήμα 

ποιότητας σε ευρωπαϊκό ή εθνικό 

επίπεδο. 

Or. es 

 

Τροπολογία  152 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12 α) Όταν μια εταιρεία αποφασίσει να 

μην προσφέρει τίτλους της στο κοινό, 

είναι σημαντικό το ρυθμιστικό 

περιβάλλον σε επίπεδο Ένωσης να 

εξασφαλίζει ότι η εταιρεία θα έχει 

αρκετές επιλογές για άντληση κεφαλαίων. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πνεύμα της 

Ένωσης Κεφαλαιαγορών και για να 

ξεκλειδωθούν επενδύσεις, η Επιτροπή θα 

πρέπει να προτείνει μια κανονιστική 

πρωτοβουλία για τη ρύθμιση και την 

εναρμόνιση των πρακτικών συμμετοχικής 

χρηματοδότησης σε ολόκληρη την 

Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Kay Swinburne 
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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 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, 

εκφραζόμενο ως συνολική ανταλλακτική 

αξία της προσφοράς κατά τη διάρκεια 

μιας δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Όταν οι προσφορές χρεογράφων στο 

κοινό απευθύνονται μόνο σε εγχώριους 

διαγράφεται 
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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 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, 

εκφραζόμενο ως συνολική ανταλλακτική 

αξία της προσφοράς κατά τη διάρκεια 

μιας δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Αντίκειται στη διάταξη της Συνθήκης σχετικά με την αποφυγή διακρίσεων. 

 

Τροπολογία  155 

Neena Gill 

 

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 

διαγράφεται 
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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 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, 

εκφραζόμενο ως συνολική ανταλλακτική 

αξία της προσφοράς κατά τη διάρκεια 

μιας δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Ernest Urtasun 

 

 

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 

(13) Όταν οι προσφορές κινητών αξιών 

στο κοινό γίνονται από μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 

εργαζόμενους, με ισολογισμό μικρότερο 

των 43 000 000 ευρώ και με κύκλο 

εργασιών μικρότερο των 50 000 000 

ευρώ, θα πρέπει να ισχύει ελαφρύτερο 

καθεστώς ενημερωτικού δελτίου για τις 

προσφορές μεταξύ 500 000 και 10 000 000 

ευρώ που υπολογίζονται για μια περίοδο 
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ενημερωτικού δελτίου ενδέχεται να 

συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος. 

Επομένως, τα κράτη 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 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. 

12 μηνών.  

 

Or. en 

 

Τροπολογία  157 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

αποφασίζουν την εξαίρεση αυτού του 

είδους των προσφορών από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 

δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα 

(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 5 000 000 

ευρώ, δεν είναι απαραίτητος ο μηχανισμός 

διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού και η κατάρτιση ενημερωτικού 

δελτίου ενδέχεται να συνεπάγεται 

δυσανάλογο κόστος. Επομένως, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

αποφασίζουν την εξαίρεση αυτού του 

είδους των προσφορών από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 

δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα 
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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, εκφραζόμενο ως 

συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς κατά τη διάρκεια μιας 

δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

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 100 000 και 

των 5 000 000 ευρώ, εκφραζόμενο ως 

συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς κατά τη διάρκεια μιας 

δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Pervenche Berès 

 

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 

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, εκφραζόμενο ως 

(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 5 000 000 

ευρώ, δεν είναι απαραίτητος ο μηχανισμός 

διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού και η κατάρτιση ενημερωτικού 

δελτίου ενδέχεται να συνεπάγεται 

δυσανάλογο κόστος. Επομένως, τα κράτη 

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 και 

των 5 000 000 ευρώ, εκφραζόμενο ως 
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συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς κατά τη διάρκεια μιας 

δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς κατά τη διάρκεια μιας 

δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

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, εκφραζόμενο ως 

συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς κατά τη διάρκεια μιας 

δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

(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 

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 1 000 000 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. 

Or. en 
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Τροπολογία  160 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Στις περιπτώσεις που μια προσφορά 

κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά 

σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών 

που δεν είναι ειδικοί επενδυτές, η 

κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου συνιστά 

δυσανάλογη επιβάρυνση δεδομένου του 

μικρού αριθμού προσώπων στα οποία 

απευθύνεται η προσφορά και, επομένως, 

δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό 

δελτίο. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να 

ισχύει, για παράδειγμα, για προσφορές που 

απευθύνονται σε συγγενείς ή γνωστούς 

των διαχειριστών μιας εταιρείας. 

(14) Στις περιπτώσεις που μια προσφορά 

κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά 

σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών 

που δεν είναι ειδικοί επενδυτές, ή 

ειδικευμένοι επενδυτές που εμπίπτουν στο 

άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού 

κεφαλαίου, η κατάρτιση ενημερωτικού 

δελτίου συνιστά δυσανάλογη επιβάρυνση 

δεδομένου του μικρού αριθμού προσώπων 

στα οποία απευθύνεται η προσφορά και, 

επομένως, δεν θα πρέπει να απαιτείται 

ενημερωτικό δελτίο. Η εξαίρεση αυτή θα 

πρέπει να ισχύει, για παράδειγμα, για 

προσφορές που απευθύνονται σε συγγενείς 

ή γνωστούς των διαχειριστών μιας 

εταιρείας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Στις περιπτώσεις που μια προσφορά 

κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά 

σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών 

που δεν είναι ειδικοί επενδυτές, η 

κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου συνιστά 

δυσανάλογη επιβάρυνση δεδομένου του 

(14) Στις περιπτώσεις που μια προσφορά 

κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά 

σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών 

που δεν είναι ειδικοί επενδυτές, η 

κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου συνιστά 

δυσανάλογη επιβάρυνση δεδομένου του 
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μικρού αριθμού προσώπων στα οποία 

απευθύνεται η προσφορά και, επομένως, 

δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό 

δελτίο. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να 

ισχύει, για παράδειγμα, για προσφορές που 

απευθύνονται σε συγγενείς ή γνωστούς 

των διαχειριστών μιας εταιρείας. 

μικρού αριθμού προσώπων στα οποία 

απευθύνεται η προσφορά (λιγότερα των 

200 ατόμων) και, επομένως, δεν θα πρέπει 

να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο. Η 

εξαίρεση αυτή θα πρέπει να ισχύει, για 

παράδειγμα, για προσφορές που 

απευθύνονται σε συγγενείς ή γνωστούς 

των διαχειριστών μιας εταιρείας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Στις περιπτώσεις που μια προσφορά 

κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά 

σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών 

που δεν είναι ειδικοί επενδυτές, η 

κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου συνιστά 

δυσανάλογη επιβάρυνση δεδομένου του 

μικρού αριθμού προσώπων στα οποία 

απευθύνεται η προσφορά και, επομένως, 

δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό 

δελτίο. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να 

ισχύει, για παράδειγμα, για προσφορές που 

απευθύνονται σε συγγενείς ή γνωστούς 

των διαχειριστών μιας εταιρείας. 

(14) Στις περιπτώσεις που μια προσφορά 

κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά 

σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών 

που δεν είναι ειδικοί επενδυτές, η 

κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου συνιστά 

δυσανάλογη επιβάρυνση δεδομένου του 

μικρού αριθμού προσώπων στα οποία 

απευθύνεται η προσφορά και, επομένως, 

δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό 

δελτίο. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να 

ισχύει, για παράδειγμα, για προσφορές που 

απευθύνονται σε συγγενείς ή γνωστούς 

των διαχειριστών μιας εταιρείας. Στην 

περίπτωση αυτή, η εθελοντική κατάρτιση 

του ενημερωτικού δελτίου δεν μπορεί να 

επωφελείται από σήμα ποιότητας. 

Or. es 

 

Τροπολογία  163 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η παροχή κινήτρων σε διοικητικούς 

συμβούλους και εργαζόμενους για την 

κατοχή κινητών αξιών της εταιρείας τους 

μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη 

διοίκηση των εταιρειών και να βοηθά στη 

δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας 

καθώς ενισχύει την αφοσίωση των 

εργαζομένων και την αίσθηση 

ιδιοκτησίας, ευθυγραμμίζει τα αντίστοιχα 

συμφέροντα μετόχων και εργαζομένων 

και παρέχει στους εργαζόμενους 

επενδυτικές ευκαιρίες. Η συμμετοχή των 

εργαζομένων στην ιδιοκτησία της 

εταιρείας τους είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

στις οποίες μεμονωμένοι εργαζόμενοι 

είναι πιθανόν να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της 

επιχείρησης. Επομένως, δεν θα πρέπει να 

απαιτείται σύνταξη ενημερωτικού δελτίου 

για προσφορές που γίνονται στο πλαίσιο 

ενός προγράμματος προσφοράς μετοχών 

σε εργαζόμενους εντός της Ένωσης, 

εφόσον είναι διαθέσιμο ένα έγγραφο που 

περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό, τη 

φύση των κινητών αξιών και τους λόγους 

της προσφοράς, καθώς και λεπτομέρειες 

σχετικά με την προσφορά, ώστε να 

διασφαλίζεται η προστασία των 

επενδυτών. Για να εξασφαλίζεται η 

ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου και των 

εργαζόμενων σε προγράμματα 

προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους, 

ανεξαρτήτως του εάν ο εργοδότης τους 

εδρεύει εντός ή εκτός της Ένωσης, δεν 

θα πρέπει να απαιτείται πλέον απόφαση 

ισοτιμίας όσον αφορά αγορές τρίτης 

χώρας, εφόσον το ανωτέρω αναφερόμενο 

έγγραφο είναι διαθέσιμο. Επομένως, όλοι 

οι συμμετέχοντες σε προγράμματα 

προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους θα 

απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και ίση 

πληροφόρηση. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  164 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η παροχή κινήτρων σε διοικητικούς 

συμβούλους και εργαζόμενους για την 

κατοχή κινητών αξιών της εταιρείας τους 

μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη 

διοίκηση των εταιρειών και να βοηθά στη 

δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας καθώς 

ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων 

και την αίσθηση ιδιοκτησίας, 

ευθυγραμμίζει τα αντίστοιχα συμφέροντα 

μετόχων και εργαζομένων και παρέχει 

στους εργαζόμενους επενδυτικές ευκαιρίες. 

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην 

ιδιοκτησία της εταιρείας τους είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις οποίες 

μεμονωμένοι εργαζόμενοι είναι πιθανόν να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επιτυχία της επιχείρησης. Επομένως, δεν 

θα πρέπει να απαιτείται σύνταξη 

ενημερωτικού δελτίου για προσφορές που 

γίνονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους 

εντός της Ένωσης, εφόσον είναι διαθέσιμο 

ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για 

τον αριθμό, τη φύση των κινητών αξιών 

και τους λόγους της προσφοράς, καθώς και 

λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά, 

ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των 

επενδυτών. Για να εξασφαλίζεται η 

ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου και των 

εργαζόμενων σε προγράμματα προσφοράς 

μετοχών σε εργαζόμενους, ανεξαρτήτως 

του εάν ο εργοδότης τους εδρεύει εντός ή 

εκτός της Ένωσης, δεν θα πρέπει να 

απαιτείται πλέον απόφαση ισοτιμίας όσον 

αφορά αγορές τρίτης χώρας, εφόσον το 

ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο είναι 

διαθέσιμο. Επομένως, όλοι οι 

(15) Η παροχή κινήτρων σε διοικητικούς 

συμβούλους και εργαζόμενους για την 

κατοχή κινητών αξιών της εταιρείας τους 

μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη 

διοίκηση των εταιρειών και να βοηθά στη 

δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας καθώς 

ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων 

και την αίσθηση ιδιοκτησίας, 

ευθυγραμμίζει τα αντίστοιχα συμφέροντα 

μετόχων και εργαζομένων και παρέχει 

στους εργαζόμενους επενδυτικές ευκαιρίες. 

Η συμμετοχή των εργαζομένων στην 

ιδιοκτησία της εταιρείας τους είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις οποίες 

μεμονωμένοι εργαζόμενοι είναι πιθανόν να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επιτυχία της επιχείρησης. Επομένως, δεν 

θα πρέπει να απαιτείται σύνταξη 

ενημερωτικού δελτίου για προσφορές που 

γίνονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους 

εντός της Ένωσης, εφόσον είναι διαθέσιμο 

ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για 

τον αριθμό, τη φύση των κινητών αξιών 

και τους λόγους της προσφοράς, καθώς και 

λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά, 

ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των 

επενδυτών. Για να εξασφαλίζεται η 

ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου και των 

εργαζόμενων σε προγράμματα προσφοράς 

μετοχών σε εργαζόμενους, ανεξαρτήτως 

του εάν ο εργοδότης τους εδρεύει εντός ή 

εκτός της Ένωσης, δεν θα πρέπει να 

απαιτείται πλέον απόφαση ισοτιμίας όσον 

αφορά αγορές τρίτης χώρας, εφόσον το 

ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο είναι 

διαθέσιμο. Επομένως, όλοι οι 
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συμμετέχοντες σε προγράμματα 

προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους θα 

απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και ίση 

πληροφόρηση. 

συμμετέχοντες σε προγράμματα 

προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους θα 

απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και ίση 

πληροφόρηση. Σε κάθε περίπτωση, η 

εθελοντική κατάρτιση του ενημερωτικού 

δελτίου μπορεί να συνοδεύεται από σήμα 

ποιότητας σε ευρωπαϊκό ή εθνικό 

επίπεδο. 

Or. es 

 

Τροπολογία  165 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα τα 

οποία ζητούν τη διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών, τα 

οποία δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 

δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, 

πρέπει να επωφελούνται του ενιαίου 

διαβατηρίου εφόσον επιλέγουν να 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό σε προαιρετική βάση. 

(18) Εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα τα 

οποία ζητούν τη διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών, τα 

οποία δεν υπόκεινται στην υποχρέωση 

δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, 

πρέπει να επωφελούνται της ενιαίας 

διαπίστευσης εφόσον επιλέγουν να 

συμμορφώνονται με τον παρόντα 

κανονισμό σε προαιρετική βάση και να 

μπορούν, σε αυτή την περίπτωση, να 

επωφελούνται από το σήμα ποιότητας σε 

ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο. 

Or. es 

 

Τροπολογία  166 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18 α) Προκειμένου να αποφευχθούν οι 

κίνδυνοι ρυθμιστικού αρμπιτράζ που θα 

μπορούσε να είναι επιζήμιο για την 



 

PE582.054v01-00 26/150 AM\1092631EL.doc 

EL 

προστασία των επενδυτών, το κράτος 

μέλος καταγωγής κάθε εκδότη που είναι 

εγκατεστημένος στην Ένωση θα πρέπει 

να είναι το κράτος μέλος στο οποίο ο 

εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, 

ανεξάρτητα από τον τύπο των τίτλων που 

έχουν εκδοθεί. 

Or. en 

 

Τροπολογία  167 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το 

οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και 

διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική 

τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών ή σε 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση 

κινητών αξιών, παρέχει επαρκή 

πληροφόρηση στους επενδυτές 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν 

σε επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. 

Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικοί 

μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη 

συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα 

πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο 

αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει 

δημοσιευθεί από τον εκδότη ή τον 

προσφέροντα, εφόσον το εν λόγω δελτίο 

είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο 

και εφόσον ο εκδότης ή προσφέρων που 

είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του εν 

λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη 

χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η 

συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού 

δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων 

(20) Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το 

οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και 

διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική 

τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών ή σε 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση 

κινητών αξιών, παρέχει επαρκή 

πληροφόρηση στους επενδυτές 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν 

σε επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. 

Αυτό σημαίνει πληροφορίες τουλάχιστον 

σχετικά με τα ακόλουθα: 
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από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να 

παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας 

που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη 

να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή 

η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών 

συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην 

περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη 

χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη 

για τις πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτό και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και 

υποβολή των τελικών όρων και δεν θα 

πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο 

ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του 

εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη 

χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από 

τον χρηματοπιστωτικό μεσολαβητή να 

δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην 

περίπτωση αυτή, ο χρηματοπιστωτικός 

μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την 

ευθύνη για τις πληροφορίες στο 

ενημερωτικό δελτίο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων. 

 α) τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, ο καθαρός κύκλος εργασιών, 

τα κέρδη ή οι ζημίες προ φόρων και οι 

φορολογικές υποχρεώσεις του εκδότη, 

καθώς και τα συσσωρευμένα κέρδη, η 

οικονομική θέση και οι προοπτικές του 

εκδότη και οποιουδήποτε εγγυητή· 

 β) τα δικαιώματα που συνδέονται με τις 

κινητές αξίες για τους σκοπούς της 

πραγματοποίησης επένδυσης σε αυτούς 

τους τίτλους· 

 γ) το κόστος της άντλησης κεφαλαίων, 

που κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων 

στοιχείων, όπως η αναδοχή ή ο 

καθορισμός προμήθειας, οι αμοιβές 

παροχής χρηματοοικονομικών 

συμβουλών, οι αμοιβές λογιστή για 
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υποβολή εκθέσεων και τα νομικά έξοδα. 

 Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικοί 

μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη 

συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα 

πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο 

αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει 

δημοσιευθεί από τον εκδότη ή τον 

προσφέροντα, εφόσον το εν λόγω δελτίο 

είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο 

και εφόσον ο εκδότης ή προσφέρων που 

είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του εν 

λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη 

χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η 

συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού 

δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων 

από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να 

παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας 

που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη 

να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή 

η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών 

συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην 

περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη 

χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη 

για τις πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτό και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και 

υποβολή των τελικών όρων και δεν θα 

πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο 

ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του 

εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη 

χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από 

τον χρηματοπιστωτικό μεσολαβητή να 

δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην 

περίπτωση αυτή, ο χρηματοπιστωτικός 

μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την 

ευθύνη για τις πληροφορίες στο 

ενημερωτικό δελτίο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού 
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ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το 

οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και 

διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική 

τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών ή σε 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση 

κινητών αξιών, παρέχει επαρκή 

πληροφόρηση στους επενδυτές 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν 

σε επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. 

Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικοί 

μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη 

συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα 

πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο 

αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει 

δημοσιευθεί από τον εκδότη ή τον 

προσφέροντα, εφόσον το εν λόγω δελτίο 

είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο 

και εφόσον ο εκδότης ή προσφέρων που 

είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του εν 

λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη 

χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η 

συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού 

δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων 

από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να 

παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας 

που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη 

να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή 

η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών 

συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην 

(20) Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το 

οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και 

διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική 

τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών ή σε 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση 

κινητών αξιών, παρέχει επαρκή 

πληροφόρηση στους επενδυτές 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν 

σε αξιολογήσεις των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού, των κερδών 

και ζημιών, της οικονομικής θέσης και 

των προοπτικών του εκδότη και 

οποιουδήποτε εγγυητή και των 

δικαιωμάτων που συνδέονται με τις 

κινητές αξίες για τους σκοπούς 

επενδυτικών αποφάσεων εν επιγνώσει. 

Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικοί 

μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη 

συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα 

πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο 

αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει 

δημοσιευθεί από τον εκδότη ή τον 

προσφέροντα, εφόσον το εν λόγω δελτίο 

είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο 

και εφόσον ο εκδότης ή προσφέρων που 

είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του εν 

λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη 

χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η 

συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού 
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περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη 

χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη 

για τις πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτό και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και 

υποβολή των τελικών όρων και δεν θα 

πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο 

ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του 

εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη 

χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από 

τον χρηματοπιστωτικό μεσολαβητή να 

δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην 

περίπτωση αυτή, ο χρηματοπιστωτικός 

μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την 

ευθύνη για τις πληροφορίες στο 

ενημερωτικό δελτίο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων. 

δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων 

από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να 

παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας 

που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη 

να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή 

η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών 

συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην 

περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη 

χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη 

για τις πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτό και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και 

υποβολή των τελικών όρων και δεν θα 

πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο 

ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του 

εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη 

χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από 

τον χρηματοπιστωτικό μεσολαβητή να 

δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην 

περίπτωση αυτή, ο χρηματοπιστωτικός 

μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την 

ευθύνη για τις πληροφορίες στο 

ενημερωτικό δελτίο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το 

οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και 

(20) Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το 

οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και 
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διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική 

τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών ή σε 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση 

κινητών αξιών, παρέχει επαρκή 

πληροφόρηση στους επενδυτές 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν 

σε επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. 

Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικοί 

μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη 

συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα 

πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο 

αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει 

δημοσιευθεί από τον εκδότη ή τον 

προσφέροντα, εφόσον το εν λόγω δελτίο 

είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο 

και εφόσον ο εκδότης ή προσφέρων που 

είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του εν 

λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη 

χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η 

συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού 

δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων 

από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να 

παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας 

που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη 

να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή 

η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών 

συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην 

περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη 

χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη 

για τις πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτό και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και 

υποβολή των τελικών όρων και δεν θα 

πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο 

ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του 

εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη 

χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από 

τον χρηματοπιστωτικό μεσολαβητή να 

δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην 

περίπτωση αυτή, ο χρηματοπιστωτικός 

διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική 

τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών ή σε 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση 

κινητών αξιών, παρέχει επαρκή 

πληροφόρηση στους επενδυτές 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν 

σε επενδυτικές αξιολογήσεις των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 

των κερδών και ζημιών, της οικονομικής 

θέσης και των προοπτικών του εκδότη 

και οποιουδήποτε εγγυητή και των 

δικαιωμάτων που συνδέονται με τις 

κινητές αξίες για τους σκοπούς 

επενδυτικών αποφάσεων εν επιγνώσει. 

Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικοί 

μεσολαβητές που τοποθετούν ή στη 

συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα 

πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο 

αρχικό ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει 

δημοσιευθεί από τον εκδότη ή τον 

προσφέροντα, εφόσον το εν λόγω δελτίο 

είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο 

και εφόσον ο εκδότης ή προσφέρων που 

είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του εν 

λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη 

χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα συναίνεσης υπό όρους. Η 

συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού 

δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων 

από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να 

παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας 

που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη 

να αξιολογούν κατά πόσο η μεταπώληση ή 

η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών 

συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην 

περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη 

χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη 

για τις πληροφορίες που περιέχονται σε 

αυτό και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και 

υποβολή των τελικών όρων και δεν θα 

πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο 

ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε 
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μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την 

ευθύνη για τις πληροφορίες στο 

ενημερωτικό δελτίο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων. 

περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του 

εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη 

χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από 

τον χρηματοπιστωτικό μεσολαβητή να 

δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην 

περίπτωση αυτή, ο χρηματοπιστωτικός 

μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την 

ευθύνη για τις πληροφορίες στο 

ενημερωτικό δελτίο, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού 

ενημερωτικού δελτίου, των τελικών όρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η εναρμόνιση των πληροφοριών που 

περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη 

προστασία των επενδυτών σε επίπεδο 

Ένωσης. Για να μπορούν οι επενδυτές να 

λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν 

επιγνώσει, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 

να είναι επαρκείς και αντικειμενικές, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη 

και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται 

στις κινητές αξίες, και θα πρέπει να 

παρέχονται σε ευκόλως αναλύσιμη, 

περιεκτική και κατανοητή μορφή. Οι 

απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν για 

όλους τους τύπους ενημερωτικών δελτίων 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τα 

οποία ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

και για ΜΜΕ. Το ενημερωτικό δελτίο δεν 

(21) Η εναρμόνιση των πληροφοριών που 

περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη 

προστασία των επενδυτών σε επίπεδο 

Ένωσης. Για να μπορούν οι επενδυτές να 

λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν 

επιγνώσει, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 

να είναι επαρκείς και αντικειμενικές, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη 

και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται 

στις κινητές αξίες, και θα πρέπει να 

παρέχονται σε ευκόλως αναλύσιμη, 

περιεκτική και κατανοητή μορφή. Οι 

απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν για 

όλους τους τύπους ενημερωτικών δελτίων 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τα 

οποία ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

και για ΜΜΕ. Το ενημερωτικό δελτίο δεν 
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θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που δεν 

είναι σημαντικές ή που δεν αφορούν 

συγκεκριμένα τον οικείο εκδότη και τις 

οικείες κινητές αξίες, καθώς αυτές 

μπορούν να επισκιάσουν τις πληροφορίες 

που είναι κατάλληλες για τη λήψη της 

επενδυτικής απόφασης και, συνεπώς, να 

υπονομεύσουν την προστασία των 

επενδυτών. 

θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που δεν 

είναι σημαντικές ή που δεν αφορούν 

συγκεκριμένα τον οικείο εκδότη και τις 

οικείες κινητές αξίες, καθώς αυτές 

μπορούν να επισκιάσουν τις πληροφορίες 

που είναι κατάλληλες για τη λήψη της 

επενδυτικής απόφασης και, συνεπώς, να 

υπονομεύσουν την προστασία των 

επενδυτών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό 

δελτίο θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε 

να αντικατοπτρίζουν τη φύση και τις 

συνθήκες του εκδότη, το είδος των 

κινητών αξιών, τον τύπο του 

στοχευόμενου από την προσφορά 

επενδυτή, οποιαδήποτε αγορά στην οποία 

οι κινητές αξίες εισάγονται προς 

διαπραγμάτευση, και την πιθανή γνώση 

των επενδυτών και τις πληροφορίες που 

έχουν στη διάθεσή τους, επειδή έχουν 

δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με άλλες 

νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η εναρμόνιση των πληροφοριών που 

περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη 

προστασία των επενδυτών σε επίπεδο 

Ένωσης. Για να μπορούν οι επενδυτές να 

λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν 

επιγνώσει, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 

να είναι επαρκείς και αντικειμενικές, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη 

και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται 

στις κινητές αξίες, και θα πρέπει να 

παρέχονται σε ευκόλως αναλύσιμη, 

περιεκτική και κατανοητή μορφή. Οι 

(21) Η εναρμόνιση των πληροφοριών που 

περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη 

προστασία των επενδυτών σε επίπεδο 

Ένωσης. Για να μπορούν οι επενδυτές να 

λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν 

επιγνώσει, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 

να είναι επαρκείς και αντικειμενικές, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη 

και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται 

στις κινητές αξίες, και θα πρέπει να 

παρέχονται σε ευκόλως αναλύσιμη, 

περιεκτική και κατανοητή μορφή. Οι 
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απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν για 

όλους τους τύπους ενημερωτικών δελτίων 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τα 

οποία ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

και για ΜΜΕ. Το ενημερωτικό δελτίο δεν 

θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που δεν 

είναι σημαντικές ή που δεν αφορούν 

συγκεκριμένα τον οικείο εκδότη και τις 

οικείες κινητές αξίες, καθώς αυτές 

μπορούν να επισκιάσουν τις πληροφορίες 

που είναι κατάλληλες για τη λήψη της 

επενδυτικής απόφασης και, συνεπώς, να 

υπονομεύσουν την προστασία των 

επενδυτών. 

απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν για 

όλους τους τύπους ενημερωτικών δελτίων 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τα 

οποία ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

και για ΜΜΕ. Το ενημερωτικό δελτίο δεν 

θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που δεν 

είναι σημαντικές ή που δεν αφορούν 

συγκεκριμένα τον οικείο εκδότη και τις 

οικείες κινητές αξίες, καθώς αυτές 

μπορούν να επισκιάσουν τις πληροφορίες 

που είναι κατάλληλες για τη λήψη της 

επενδυτικής απόφασης και, συνεπώς, να 

υπονομεύσουν την προστασία των 

επενδυτών. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες 

που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό 

δελτίο θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε 

να αντικατοπτρίζουν τη φύση και τις 

συνθήκες του εκδότη, το είδος των 

κινητών αξιών, τον τύπο του 

στοχευόμενου από την προσφορά 

επενδυτή, οποιαδήποτε αγορά στην οποία 

οι κινητές αξίες εισάγονται προς 

διαπραγμάτευση, και την πιθανή γνώση 

των επενδυτών και τις πληροφορίες που 

έχουν στη διάθεσή τους, επειδή έχουν 

δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με άλλες 

νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Η εναρμόνιση των πληροφοριών που 

περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη 

προστασία των επενδυτών σε επίπεδο 

Ένωσης. Για να μπορούν οι επενδυτές να 

λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν 

(21) Η εναρμόνιση των πληροφοριών που 

περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη 

προστασία των επενδυτών σε επίπεδο 

Ένωσης. Για να μπορούν οι επενδυτές να 

λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν 
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επιγνώσει, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 

να είναι επαρκείς και αντικειμενικές, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη 

και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται 

στις κινητές αξίες, και θα πρέπει να 

παρέχονται σε ευκόλως αναλύσιμη, 

περιεκτική και κατανοητή μορφή. Οι 

απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν για 

όλους τους τύπους ενημερωτικών δελτίων 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τα 

οποία ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

και για ΜΜΕ. Το ενημερωτικό δελτίο δεν 

θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που δεν 

είναι σημαντικές ή που δεν αφορούν 

συγκεκριμένα τον οικείο εκδότη και τις 

οικείες κινητές αξίες, καθώς αυτές 

μπορούν να επισκιάσουν τις πληροφορίες 

που είναι κατάλληλες για τη λήψη της 

επενδυτικής απόφασης και, συνεπώς, να 

υπονομεύσουν την προστασία των 

επενδυτών. 

επιγνώσει, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει 

να είναι επαρκείς και αντικειμενικές, 

μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη 

και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται 

στις κινητές αξίες, και θα πρέπει να 

παρέχονται σε ευκόλως αναλύσιμη, 

εστιασμένη και κατανοητή μορφή. Οι 

απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν για 

όλους τους τύπους ενημερωτικών δελτίων 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένων των δελτίων για τα 

οποία ισχύουν οι αναλογικές απαιτήσεις 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

και για ΜΜΕ και οι εκδότες ζητούν να 

γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε 

αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιέχει 

πληροφορίες που δεν είναι σημαντικές ή 

που δεν αφορούν συγκεκριμένα τον οικείο 

εκδότη και τις οικείες κινητές αξίες, καθώς 

αυτές μπορούν να επισκιάσουν τις 

πληροφορίες που είναι κατάλληλες για τη 

λήψη της επενδυτικής απόφασης και, 

συνεπώς, να υπονομεύσουν την προστασία 

των επενδυτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  173 

Kay Swinburne 

 

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 

(22) Το εισαγωγικό 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 στην επισήμανση 

των βασικών πληροφοριών τις οποίες 

χρειάζονται οι επενδυτές για να μπορούν 
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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 

κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο 

εκδότης. 

να αποφασίζουν ποιες προσφορές και 

εισαγωγές προς διαπραγμάτευση κινητών 

αξιών θα εξετάσουν περαιτέρω. Tα 

ανωτέρω συνεπάγονται ότι οι 

πληροφορίες που περιέχονται στην 

εισαγωγή δεν αναπαράγονται μέσα στο 

κύριο σώμα του ενημερωτικού δελτίου, 

εκτός αν αυτό είναι απολύτως 

απαραίτητο. Τέτοιου είδους συναφείς 

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 

κινδύνου στο εισαγωγικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους ο εκδότης θεωρεί ότι είναι οι πιο 

σημαντικοί κατά τη λήψη απόφασης από 

πλευράς επενδυτή.  

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Danuta Maria Hübner 

 

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 

(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 
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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 

κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο 

εκδότης. 

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, συμπεριλαμβανομένων 

και των μοναδικών αναγνωριστικών, 

όπως οι ταυτοποιητές νομικής οντότητας 

(LEI) των φορέων που συμμετέχουν στην 

προσφορά και τους διεθνείς αριθμούς 

αναγνώρισης χρεογράφων (ISIN) των 

τίτλων. Το περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να παρέχει επίσης τους γενικούς 

όρους και προϋποθέσεις της προσφοράς. 

Ειδικότερα, η παρουσίαση παραγόντων 

κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο 

εκδότης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  175 

Pervenche Berès 

 

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 

(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. με βάση τους στόχους που 

καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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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 

κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο 

εκδότης. 

σχετικά με τα έγγραφα βασικών 

πληροφοριών που αφορούν 

συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για 

ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά 

προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση 

(PRIIPs), 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 

κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο 

εκδότης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

(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 
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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 

κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο 

εκδότης. 

μελετήσουν περαιτέρω εξετάζοντας το 

σύνολο του ενημερωτικού δελτίου με 

σκοπό τη λήψη τεκμηριωμένης 

επενδυτικής απόφασης. 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 

κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να συνιστά μια περιορισμένη 

επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους 

οποίους θεωρεί σημαντικότερους ο 

εκδότης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22 a) H απαρίθμηση των παραγόντων 

κινδύνου που παρουσιάζονται στην 

εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου θα 

πρέπει να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 

προσφορά και να είναι αποκλειστικά προς 

όφελος των επενδυτών και να μην 

παρέχουν γενικές δηλώσεις σχετικά με 

τον επενδυτικό κίνδυνο ή να περιορίζουν 

την ευθύνη των χορηγών της προσφοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  178 

Ernest Urtasun 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22 α) Η περίληψη πρέπει να περιέχει 

σαφή προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας 

την ακαταλληλότητα του προϊόντος για 

τους ιδιώτες επενδυτές, ιδίως στην 

περίπτωση των τίτλων που έχουν εκδοθεί 

από τράπεζες που υπόκεινται σε διάσωση 

με ίδια μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας 

2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και 

την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων  (BRRD). 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Το περιληπτικό σημείωμα του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι 

σύντομο, απλό, σαφές και εύληπτο από 

τους επενδυτές. Θα πρέπει να 

συντάσσεται σε απλή, μη τεχνική γλώσσα, 

παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με 

εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Δεν θα πρέπει 

να αποτελεί απλώς παράθεση 

αποσπασμάτων του ενημερωτικού 

δελτίου. Θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο 

μήκος περιληπτικού σημειώματος, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτές δεν 

αποτρέπονται από να το διαβάσουν και 

ώστε οι εκδότες να ενθαρρύνονται να 

επιλέγουν τις πληροφορίες που είναι 

ουσιώδεις για τους επενδυτές. 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Το περιληπτικό σημείωμα του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι 

σύντομο, απλό, σαφές και εύληπτο από 

τους επενδυτές. Θα πρέπει να συντάσσεται 

σε απλή, μη τεχνική γλώσσα, 

παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με 

εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Δεν θα πρέπει 

να αποτελεί απλώς παράθεση 

αποσπασμάτων του ενημερωτικού δελτίου. 

Θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο μήκος 

περιληπτικού σημειώματος, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτές δεν 

αποτρέπονται από να το διαβάσουν και 

ώστε οι εκδότες να ενθαρρύνονται να 

επιλέγουν τις πληροφορίες που είναι 

ουσιώδεις για τους επενδυτές. 

(23) Το περιληπτικό σημείωμα του 

ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι 

σύντομο, απλό, σαφές και εύληπτο από 

τους επενδυτές. Θα πρέπει να συντάσσεται 

σε απλή, μη τεχνική γλώσσα, 

παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με 

εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Δεν θα πρέπει 

να αποτελεί απλώς παράθεση 

αποσπασμάτων του ενημερωτικού δελτίου. 

Θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο μήκος 

περιληπτικού σημειώματος, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτές δεν 

αποτρέπονται από να το διαβάσουν και 

ώστε οι εκδότες να ενθαρρύνονται να 

επιλέγουν τις πληροφορίες που είναι 

ουσιώδεις για τους επενδυτές. Οι αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει, ωστόσο, να 

διατηρήσουν την ευελιξία για παράταση 

του μέγιστου μεγέθους της περίληψης, 

εφόσον το απαιτεί η πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων του εκδότη, η φύση του 

θέματος, ή η φύση των εκδοθέντων 

τίτλων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  181 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη (24) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
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δομή του περιληπτικού σημειώματος του 

ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να 

παρέχονται γενικές ενότητες και 

υποκατηγορίες, με ενδεικτικό περιεχόμενο 

το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει ο 

εκδότης με σύντομες περιγραφές, 

συμπεριλαμβανομένων αριθμητικών 

στοιχείων, όπου ενδείκνυται. Οι εκδότες 

θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να 

επιλέγουν τις πληροφορίες που θεωρούν 

ουσιώδεις και σημαντικές, εφόσον τις 

παρουσιάζουν κατά τρόπο εύλογο και 

ισορροπημένο. 

δομή του περιληπτικού σημειώματος του 

ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να 

παρέχονται γενικές ενότητες και 

υποκατηγορίες, το οποίο θα πρέπει να 

συμπληρώνει ο εκδότης με σύντομες 

περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων 

αριθμητικών στοιχείων, όπου ενδείκνυται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Δεν θα πρέπει να αποδίδεται αστική 

ευθύνη σε οιοδήποτε πρόσωπο μόνον 

βάσει του περιληπτικού σημειώματος 

συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε 

μετάφρασής του, εκτός αν αυτό είναι 

παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές 

προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού 

δελτίου. Το περιληπτικό σημείωμα θα 

πρέπει να περιέχει σαφή προειδοποίηση 

προς τον σκοπό αυτό. 

(26) Θα πρέπει να αποδίδεται αστική 

ευθύνη σε οιοδήποτε πρόσωπο μόνον 

βάσει του περιληπτικού σημειώματος 

συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε 

μετάφρασής του, αν αυτό είναι 

παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές 

προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού 

δελτίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  183 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Ένας εκδότης που έχει καταθέσει 

γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει 

έγκριση για αυτό για τρία διαδοχικά έτη 

μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός 

στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει 

να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των 

επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς 

χωρίς προηγούμενη έγκριση και ο έλεγχος 

τους εκ των υστέρων από την αρμόδια 

αρχή, στην περίπτωση που αυτή το θεωρεί 

απαραίτητο. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει 

να αποφασίζει τη συχνότητα του εν λόγω 

ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη, για 

παράδειγμα, την αξιολόγηση των κινδύνων 

του εκδότη την οποία διενήργησε, την 

ποιότητα των προηγούμενων 

γνωστοποιήσεών του ή το χρονικό 

διάστημα που έχει παρέλθει από τον 

τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου 

γενικού εγγράφου αναφοράς. 

(33) Ένας εκδότης που έχει καταθέσει 

γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει 

έγκριση για αυτό για τρία διαδοχικά έτη 

μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός 

στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει 

να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των 

επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς 

και των τροποποιήσεων των εγγράφων 

αναφοράς, χωρίς προηγούμενη έγκριση 

και ο έλεγχος τους εκ των υστέρων από 

την αρμόδια αρχή, στην περίπτωση που 

αυτή το θεωρεί απαραίτητο. Κάθε αρμόδια 

αρχή θα πρέπει να αποφασίζει τη 

συχνότητα του εν λόγω ελέγχου 

λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, την 

αξιολόγηση των κινδύνων του εκδότη την 

οποία διενήργησε, την ποιότητα των 

προηγούμενων γνωστοποιήσεών του ή το 

χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από 

τον τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου 

γενικού εγγράφου αναφοράς. 

Or. de 

 

Τροπολογία  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Ένας εκδότης που έχει καταθέσει 

γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει 

έγκριση για αυτό για τρία διαδοχικά έτη 

μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός 

στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει 

να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των 

επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς 

χωρίς προηγούμενη έγκριση και ο έλεγχος 

τους εκ των υστέρων από την αρμόδια 

αρχή, στην περίπτωση που αυτή το θεωρεί 

απαραίτητο. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει 

να αποφασίζει τη συχνότητα του εν λόγω 

(33) Ένας εκδότης που έχει καταθέσει 

γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει 

έγκριση για αυτό για τρία διαδοχικά έτη 

μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός 

στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει 

να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των 

επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς 

χωρίς προηγούμενη έγκριση και ο έλεγχος 

τους εκ των υστέρων από την αρμόδια 

αρχή, στην περίπτωση που αυτή το θεωρεί 

απαραίτητο. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει 

να αποφασίζει τη συχνότητα του εν λόγω 
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ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη, για 

παράδειγμα, την αξιολόγηση των κινδύνων 

του εκδότη την οποία διενήργησε, την 

ποιότητα των προηγούμενων 

γνωστοποιήσεών του ή το χρονικό 

διάστημα που έχει παρέλθει από τον 

τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου 

γενικού εγγράφου αναφοράς. 

ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη, για 

παράδειγμα, την αξιολόγηση των κινδύνων 

του εκδότη την οποία διενήργησε, την 

ποιότητα των προηγούμενων 

γνωστοποιήσεών του ή το χρονικό 

διάστημα που έχει παρέλθει από τον 

τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου 

γενικού εγγράφου αναφοράς. Ωστόσο, μια 

τέτοια εκ των προτέρων έγκριση θα 

πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 

απαραίτητη για το γενικό έγγραφο 

αναφοράς όταν έχει υπάρξει σημαντική 

μικτή μεταβολή κατά την έννοια του 

άρθρου 4α παράγραφος 6 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 809/2004 ή σημαντική 

μεταβολή των στοιχείων του ενεργητικού 

και του παθητικού, της 

χρηματοοικονομικής θέσης, των κερδών 

και των ζημιών, ή των προοπτικών του 

εκδότη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Ένας εκδότης που έχει καταθέσει 

γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει 

έγκριση για αυτό για τρία διαδοχικά έτη 

μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός 

στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει 

να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των 

επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς 

χωρίς προηγούμενη έγκριση και ο έλεγχος 

τους εκ των υστέρων από την αρμόδια 

αρχή, στην περίπτωση που αυτή το θεωρεί 

απαραίτητο. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει 

να αποφασίζει τη συχνότητα του εν λόγω 

ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη, για 

παράδειγμα,  την αξιολόγηση των 

κινδύνων του εκδότη την οποία 

διενήργησε, την ποιότητα των 

(33) Ένας εκδότης που έχει καταθέσει 

γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει 

έγκριση για αυτό για δύο διαδοχικά έτη 

μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός 

στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει 

να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των 

επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς 

χωρίς προηγούμενη έγκριση και ο έλεγχος 

τους εκ των υστέρων από την αρμόδια 

αρχή, στην περίπτωση που αυτή το θεωρεί 

απαραίτητο. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει 

να αποφασίζει τη συχνότητα του εν λόγω 

ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη, για 

παράδειγμα, την αξιολόγηση των κινδύνων 

του εκδότη την οποία διενήργησε, την 

ποιότητα των προηγούμενων 
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προηγούμενων γνωστοποιήσεών του ή το 

χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από 

τον τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου 

γενικού εγγράφου αναφοράς. 

γνωστοποιήσεών του ή το χρονικό 

διάστημα που έχει παρέλθει από τον 

τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου 

γενικού εγγράφου αναφοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  186 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Στην περίπτωση που ένας εκδότης 

καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο 

αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, όλα 

τα συστατικά μέρη του ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να υπόκεινται σε 

έγκριση, συμπεριλαμβανομένου, κατά 

περίπτωση, του γενικού εγγράφου 

αναφοράς και των τροποποιήσεών του, 

όταν αυτά τα έγγραφα έχουν κατατεθεί 

προηγουμένως στην αρμόδια αρχή αλλά 

δεν έχουν εγκριθεί. 

(35) Στην περίπτωση που ένας εκδότης 

καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο 

αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, όλα 

τα συστατικά μέρη του ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να υπόκεινται σε 

έγκριση. Ωστόσο, στην περίπτωση συχνού 

εκδότη που έχει καταθέσει γενικό 

έγγραφο αναφοράς χωρίς προηγούμενη 

έγκριση, το γενικό έγγραφο αναφοράς και 

οι τροποποιήσεις στο εν λόγω έγγραφο 

που υπεβλήθησαν από τότε που 

κατατέθηκε δεν θα πρέπει να υπόκεινται 

σε έγκριση, ως μέρος του ενημερωτικού 

δελτίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 

Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Στην περίπτωση που ένας εκδότης 

καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο 

αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, όλα 

τα συστατικά μέρη του ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να υπόκεινται σε 

(35) Στην περίπτωση που ένας εκδότης 

καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο 

αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, όλα 

τα συστατικά μέρη του ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να υπόκεινται σε 
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έγκριση, συμπεριλαμβανομένου, κατά 

περίπτωση, του γενικού εγγράφου 

αναφοράς και των τροποποιήσεών του, 

όταν αυτά τα έγγραφα έχουν κατατεθεί 

προηγουμένως στην αρμόδια αρχή αλλά 

δεν έχουν εγκριθεί. 

έγκριση, συμπεριλαμβανομένου, κατά 

περίπτωση, του γενικού εγγράφου 

αναφοράς και των τροποποιήσεών του, 

όταν αυτά τα έγγραφα έχουν κατατεθεί 

προηγουμένως στην αρμόδια αρχή αλλά 

δεν έχουν εγκριθεί. Σε περίπτωση συχνού 

εκδότη, οι τυχόν τροποποιήσεις ή 

προσθήκες στο γενικό έγγραφο αναφοράς 

δεν θα απαιτείται να εγκριθούν πριν από 

τη δημοσίευση αλλά, αντ’ αυτού, θα 

πρέπει να μπορούν να επανεξεταστούν εκ 

των υστέρων από την αρμόδια αρχή. 

Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα 

υπαναχώρησης του επενδυτή μετά τη 

δημοσίευση του συμπληρωματικού 

εγγράφου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Aντικαθιστά την Tροπολογία 7 του σχεδίου έκθεσης. Προσθήκη μιας φράσης που δεν θα πρέπει 

να επηρεάζει το δικαίωμα υπαναχώρησης των επενδυτών. 

 

Τροπολογία  188 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Λόγω της φύσης τους, οι πληροφορίες 

για τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται 

για κινητές αξίες σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο μπορούν να είναι μόνο γενικές και 

προσθέτουν ελάχιστη ενημερωτική αξία 

για τον επιμέρους επενδυτή. Δεδομένου 

ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να 

καλύπτουν μόνο τη χώρα όπου βρίσκεται η 

εγγεγραμμένη έδρα του εκδότη αλλά και 

τις χώρες στις οποίες υποβάλλεται 

προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, στην περίπτωση 

διασυνοριακής χρήσης ενός 

ενημερωτικού δελτίου, η δημοσίευσή 

(39) Λόγω της φύσης τους, οι πληροφορίες 

για τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται 

για κινητές αξίες σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο μπορούν να είναι μόνο γενικές και 

προσθέτουν ελάχιστη ενημερωτική αξία 

για τον επιμέρους επενδυτή. Ωστόσο οι 

φορολογικές πληροφορίες σχετικά με τον  

εκδότη δεν πρέπει να καλύπτουν μόνο τη 

χώρα όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη έδρα 

του εκδότη αλλά και τις χώρες στις οποίες 

υποβάλλεται προσφορά ή επιδιώκεται 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, καθώς 

και ο κύκλος εργασιών, τα κέρδη, και οι 

φορολογικές υποχρεώσεις του εκδότη. Tο 
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τους είναι δαπανηρή και ενδέχεται να 

παρεμποδίζει διασυνοριακές προσφορές. 

Επομένως, το ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μια 

προειδοποίηση ότι η φορολογική 

νομοθεσία στο κράτος μέλος του επενδυτή 

και στο κράτος μέλος σύστασης του 

εκδότη μπορεί να έχει αντίκτυπο στο 

εισόδημα που αποκομίζεται από τις κινητές 

αξίες. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα 

πρέπει να περιέχει κατάλληλες 

πληροφορίες για τη φορολογία, στην 

περίπτωση που η προτεινόμενη επένδυση 

συνεπάγεται ειδικό φορολογικό καθεστώς, 

όπως για παράδειγμα στην περίπτωση 

επενδύσεων σε κινητές αξίες που 

επιφυλάσσουν για τους επενδυτές ευνοϊκή 

φορολογική μεταχείριση. 

ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει επί πλέον να 

περιλαμβάνει μια προειδοποίηση ότι η 

φορολογική νομοθεσία στο κράτος μέλος 

του επενδυτή και στο κράτος μέλος 

σύστασης του εκδότη μπορεί να έχει 

αντίκτυπο στο εισόδημα που αποκομίζεται 

από τις κινητές αξίες. Tο ενημερωτικό 

δελτίο θα πρέπει επίσης να περιέχει 

κατάλληλες πληροφορίες για τη 

φορολογία, στην περίπτωση που η 

προτεινόμενη επένδυση συνεπάγεται ειδικό 

φορολογικό καθεστώς, όπως για 

παράδειγμα στην περίπτωση επενδύσεων 

σε κινητές αξίες που επιφυλάσσουν για 

τους επενδυτές ευνοϊκή φορολογική 

μεταχείριση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  189 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 

πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 

πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 
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πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για 

στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

δήλωσης για το κεφάλαιο κίνησης, η 

χρήση των πόρων, παράγοντες κινδύνου 

που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές 

αξίες, οι πρακτικές του διοικητικού 

συμβουλίου, η αμοιβή των διοικητικών 

συμβούλων, η διάρθρωση του μετοχικού 

κεφαλαίου ή συναλλαγές συνδεδεμένων 

μερών. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται 

δημοσιοποίηση των εν λόγω 

πληροφοριών σε συνεχή βάση δυνάμει 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και 

της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, το 

ενημερωτικό δελτίο που καταρτίζεται 

στην περίπτωση δευτερογενούς έκδοσης 

θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

αυτές τις πληροφορίες. 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για 

στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

δήλωσης για το κεφάλαιο κίνησης, η 

χρήση των πόρων και οι ειδικοί 

παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με 

τον εκδότη και τις κινητές αξίες που 

προκύπτουν σε κάθε περίπτωση από την 

συγκεκριμένη προσφορά ή εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση. 

__________________ __________________ 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  190 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 

πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για 

στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

δήλωσης για το κεφάλαιο κίνησης, η 

χρήση των πόρων, παράγοντες κινδύνου 

που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές 

αξίες, οι πρακτικές του διοικητικού 

συμβουλίου, η αμοιβή των διοικητικών 

συμβούλων, η διάρθρωση του μετοχικού 

κεφαλαίου ή συναλλαγές συνδεδεμένων 

μερών. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται 

δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 

σε συνεχή βάση δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο που 

καταρτίζεται στην περίπτωση 

δευτερογενούς έκδοσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον αυτές τις 

πληροφορίες. 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 

πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για την 

πραγματική επίπτωση του θέματος στη 

χρηματοοικονομική διάρθρωση του 

εκδότη, μεταξύ των οποίων και στοιχεία 

όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

δήλωσης για το κεφάλαιο κίνησης, (για 

μετοχικούς τίτλους), η κεφαλαιοποίηση 

και ο βαθμός χρέωσης (για μετοχικούς 

τίτλους), η σύγκρουση συμφερόντων (για 

μετοχικούς τίτλους), η χρήση των πόρων, 

παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον 

εκδότη και τις κινητές αξίες, η διάρθρωση 

του μετοχικού κεφαλαίου ή συναλλαγές 

συνδεδεμένων μερών (για μετοχικούς 

τίτλους). Δεδομένου ότι δεν απαιτείται 

δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 

σε συνεχή βάση δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο που 

καταρτίζεται στην περίπτωση 

δευτερογενούς έκδοσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον αυτές τις 
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πληροφορίες. Δεδομένου ότι οι 

πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε 

συνεχή και ad hoc και όχι συγκεκριμένη 

περιοδική βάση είναι πιο περίπλοκο να 

συγκεντρώσουν οι επενδυτές, θα πρέπει 

να προβλεφθεί συνοπτική και δομημένη 

παρουσίαση των πιο πρόσφατων και 

σχετικών πληροφοριών. Για να 

αποφευχθεί μια τέτοια απαίτηση να 

ακυρώσει τον ίδιο τον σκοπό ενός 

ανακουφιστικού καθεστώτος για τις 

δευτερογενείς εκδόσεις, η ΕΑΚΑΑ θα 

πρέπει να αναπτύξει σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων προκειμένου να 

διευκρινιστεί το περιεχόμενο και η μορφή 

της συνοπτικής παρουσίασης. 

__________________ __________________ 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 



 

AM\1092631EL.doc 51/150 PE582.054v01-00 

 EL 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 

πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για 

στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

δήλωσης για το κεφάλαιο κίνησης, η 

χρήση των πόρων, παράγοντες κινδύνου 

που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές 

αξίες, οι πρακτικές του διοικητικού 

συμβουλίου, η αμοιβή των διοικητικών 

συμβούλων, η διάρθρωση του μετοχικού 

κεφαλαίου ή συναλλαγές συνδεδεμένων 

μερών. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται 

δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 

σε συνεχή βάση δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο που 

καταρτίζεται στην περίπτωση 

δευτερογενούς έκδοσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον αυτές τις 

πληροφορίες. 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 

Η ανάγκη δημοσίευσης πλήρους 

ενημερωτικού δελτίου είναι επομένως 

λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για 

στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, μεταξύ των οποίων η 

δομημένη και συνθετική παρουσίαση της 

πρόσφατης συνεχούς πληροφόρησης, 
δήλωσης για το κεφάλαιο κίνησης, της 

δήλωσης κεφαλαιοποίησης και των 

υπερχρεώσων, η χρήση των πόρων, οι 

ουσιαστικοί παράγοντες κινδύνου που 

αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες, 

οι πρακτικές του διοικητικού συμβουλίου, 

η αμοιβή των διοικητικών συμβούλων, η 

διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου ή 

συναλλαγές συνδεδεμένων μερών. 

Δεδομένου ότι δεν απαιτείται 

δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 

σε συνεχή βάση δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο που 

καταρτίζεται στην περίπτωση 

δευτερογενούς έκδοσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον αυτές τις 

πληροφορίες. 

__________________ __________________ 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 
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Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 

πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για 

στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

δήλωσης για το κεφάλαιο κίνησης, η 

χρήση των πόρων, παράγοντες κινδύνου 

που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές 

αξίες, οι πρακτικές του διοικητικού 

συμβουλίου, η αμοιβή των διοικητικών 

συμβούλων, η διάρθρωση του μετοχικού 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 

πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Oι επενδυτές θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να λαμβάνουν 

ενοποιημένες και σωστά διαρθρωμένες 

πληροφορίες για στοιχεία όπως οι όροι και 

το πλαίσιο της προσφοράς, μεταξύ των 

οποίων η συλλογή των σχετικών 

πληροφοριών από την τελευταία 

προσφορά της εν λόγω κατηγορίας, η 

επίπτωση στην κεφαλαιακή διάρθρωση 

του εκδότη, δήλωσης για το κεφάλαιο 

κίνησης, η χρήση των πόρων, οι 
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κεφαλαίου ή συναλλαγές συνδεδεμένων 

μερών. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται 

δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 

σε συνεχή βάση δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο που 

καταρτίζεται στην περίπτωση 

δευτερογενούς έκδοσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον αυτές τις 

πληροφορίες. 

παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον 

εκδότη και τις κινητές αξίες, οι πρακτικές 

του διοικητικού συμβουλίου, η αμοιβή των 

διοικητικών συμβούλων, η διάρθρωση του 

μετοχικού κεφαλαίου ή συναλλαγές 

συνδεδεμένων μερών. Δεδομένου ότι δεν 

απαιτείται δημοσιοποίηση των εν λόγω 

πληροφοριών σε συνεχή βάση δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της 

οδηγίας 2004/109/ΕΚ, το ενημερωτικό 

δελτίο που καταρτίζεται στην περίπτωση 

δευτερογενούς έκδοσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον αυτές τις 

πληροφορίες. 

__________________ __________________ 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 

(40) Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών 

εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης 

πραγματοποιεί συνεχώς κοινοποιήσεις 

προς τους επενδυτές δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης 
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πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για 

στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

δήλωσης για το κεφάλαιο κίνησης, η 

χρήση των πόρων, παράγοντες κινδύνου 

που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές 

αξίες, οι πρακτικές του διοικητικού 

συμβουλίου, η αμοιβή των διοικητικών 

συμβούλων, η διάρθρωση του μετοχικού 

κεφαλαίου ή συναλλαγές συνδεδεμένων 

μερών. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται 

δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 

σε συνεχή βάση δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο που 

καταρτίζεται στην περίπτωση 

δευτερογενούς έκδοσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον αυτές τις 

πληροφορίες. 

πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι 

επομένως λιγότερο έντονη στην περίπτωση 

μεταγενέστερων προσφορών στο κοινό ή 

μεταγενέστερων εισαγωγών προς 

διαπραγμάτευση από τον εν λόγω εκδότη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο 

προς χρήση ένα χωριστό ενημερωτικό 

δελτίο στην περίπτωση δευτερογενών 

εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα 

πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με 

το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη 

γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και 

σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες για 

στοιχεία όπως οι όροι και το πλαίσιο της 

προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 

δήλωσης κεφαλαιοποίησης και της 

υπερχρέωσης, της δήλωσης για το 

κεφάλαιο κίνησης, η χρήση των πόρων, 

παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον 

εκδότη και τις κινητές αξίες, οι πρακτικές 

του διοικητικού συμβουλίου, η αμοιβή των 

διοικητικών συμβούλων, η διάρθρωση του 

μετοχικού κεφαλαίου ή συναλλαγές 

συνδεδεμένων μερών. Δεδομένου ότι δεν 

απαιτείται δημοσιοποίηση των εν λόγω 

πληροφοριών σε συνεχή βάση δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της 

οδηγίας 2004/109/ΕΚ, το ενημερωτικό 

δελτίο που καταρτίζεται στην περίπτωση 

δευτερογενούς έκδοσης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον αυτές τις 

πληροφορίες. 

__________________ __________________ 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

12 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για 

την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός 

για την κατάχρηση της αγοράς) και την 

κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 

2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 

1). 

Or. en 
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Τροπολογία  194 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

θα πρέπει να επεκταθεί και στις αγορές 

ανάπτυξης ΜΜΕ, καθώς οι διαχειριστές 

τους οφείλουν δυνάμει της οδηγίας 

2014/65/ΕΚ να καθιερώνουν και να 

εφαρμόζουν κανόνες οι οποίοι 

εξασφαλίζουν την κατάλληλη συνεχή 

δημοσιοποίηση στοιχείων από εκδότες 

κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε αυτούς τους τόπους. 

(41) Το καθεστώς αναλογικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

θα πρέπει να επεκταθεί και στις αγορές 

ανάπτυξης ΜΜΕ, καθώς οι διαχειριστές 

τους οφείλουν δυνάμει της οδηγίας 

2014/65/ΕΚ να καθιερώνουν και να 

εφαρμόζουν κανόνες οι οποίοι 

εξασφαλίζουν την κατάλληλη συνεχή 

δημοσιοποίηση στοιχείων από εκδότες 

κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε αυτούς τους τόπους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  195 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς 

εκδόσεις θα πρέπει να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον έχει 

παρέλθει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα 

από την αρχική εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση μιας κατηγορίας 

κινητών αξιών ενός εκδότη. Μια 

καθυστέρηση 18 μηνών θα εξασφαλίζει 

ότι ο εκδότης έχει συμμορφωθεί 

τουλάχιστον μία φορά με την υποχρέωσή 

του να δημοσιεύει ετήσια οικονομική 

έκθεση δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ 

ή σύμφωνα με τους κανόνες του 

διαχειριστή μιας αγοράς ανάπτυξης 

διαγράφεται 
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ΜΜΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μόνο εφόσον έχει παρέλθει ένα ελάχιστο 

χρονικό διάστημα από την αρχική 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μιας 

κατηγορίας κινητών αξιών ενός εκδότη. 

Μια καθυστέρηση 18 μηνών θα 

εξασφαλίζει ότι ο εκδότης έχει 

συμμορφωθεί τουλάχιστον μία φορά με 

την υποχρέωσή του να δημοσιεύει ετήσια 

οικονομική έκθεση δυνάμει της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ ή σύμφωνα με τους κανόνες 

του διαχειριστή μιας αγοράς ανάπτυξης 

ΜΜΕ. 

(42) Το καθεστώς αναλογικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μόνο εφόσον έχει παρέλθει ένα ελάχιστο 

χρονικό διάστημα από την αρχική 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μιας 

κατηγορίας κινητών αξιών ενός εκδότη. 

Μια καθυστέρηση 18 μηνών θα 

εξασφαλίζει ότι ο εκδότης έχει 

συμμορφωθεί τουλάχιστον μία φορά με 

την υποχρέωσή του να δημοσιεύει ετήσια 

οικονομική έκθεση δυνάμει της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ ή σύμφωνα με τους κανόνες 

του διαχειριστή μιας αγοράς ανάπτυξης 

ΜΜΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  197 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

(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 
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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. 

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 και εκδότες 

που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε αγορές 

ανάπτυξης ΜΜΕ, για την επίτευξη αυτού 

του στόχου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (43 α) Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

χρήση της χρηματοδότησης της αγοράς 

κεφαλαίων από τις ΜΜΕ, το 

πανενωσιακό αναλογικό καθεστώς που 

δημιουργείται  με τον παρόντα κανονισμό 

θα πρέπει να διασφαλίζει ιδιαίτερη 

προσοχή στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ 

που λειτουργούν ως ΠΜΔ, και σε εκείνες 

τις μεσαίες, ιδιωτικές εταιρείες που έχουν 

επιλέξει να έχουν πρόσβαση σε 
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χρεόγραφα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  199 

Neena Gill 

 

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 ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει 

να δημοσιοποιούνται από ΜΜΕ σύμφωνα 

με το ενημερωτικό δελτίο MMΕ που 

ορίζει το άρθρο 15 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 ενημερωτικό δελτίο 

MMΕ, 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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Neena Gill 
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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 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 

του πληροφοριακού υλικού για τους 

επενδυτές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Kay Swinburne 

 

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 

(44) Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει 

να δημοσιοποιούνται από ΜΜΕ σύμφωνα 

με το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης θα πρέπει να 
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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. 

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 

του πληροφοριακού υλικού για τους 

επενδυτές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  202 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

(44) Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει 

να δημοσιοποιούνται από ΜΜΕ και οι 

εκδότες που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε 

αγορές ανάπτυξης 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 
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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. 

κεφαλαίων που αυτή έχει, αφενός, και του 

κόστος σύνταξης του ενημερωτικού 

δελτίου, αφετέρου. Για να εξασφαλιστεί 

ότι οι ΜΜΕ και οι εκδότες που ζητούν να 

γίνουν δεκτοί σε αγορές ανάπτυξης 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 

αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης για 

τις ΜΜΕ και την αγορά ανάπτυξης 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  203 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμο για δημόσιες προσφορές 

κινητών αξιών από ΜΜΕ των οποίων 

κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση σε πολυμερείς 

μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, 

συμπεριλαμβανομένων αγορών 

ανάπτυξης ΜΜΕ, καθώς αυτοί οι τόποι 

διαπραγμάτευσης μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως πύλη εισόδου σε 

κεφαλαιαγορές για τις ΜΜΕ και 

υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς 

κανόνες όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 

πληροφοριών σε σύγκριση με τις 

ρυθμιζόμενες αγορές. Είναι επίσης 

κατάλληλο να διευρυνθεί ο ορισμός των 

(45) Το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμο για δημόσιες προσφορές 

κινητών αξιών από ΜΜΕ. Είναι 

κατάλληλο να διευρυνθεί ο ορισμός των 

ΜΜΕ ώστε να περιλαμβάνει ΜΜΕ που 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ για να 

εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ του 

παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ. Προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

μεταξύ των διαφόρων τύπων των τόπων 

διαπραγμάτευσης, καθώς και να 

καταστεί αυτό το καθεστώς διαθέσιμο σε 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ΜΜΕ, 

η δυνατότητα επιλογής νέου καθεστώτος 

θα πρέπει να αφεθεί σε όλες τις ΜΜΕ που 
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ΜΜΕ ώστε να περιλαμβάνει ΜΜΕ που 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ για να 

εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ του 

παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ. Οι ΜΜΕ των οποίων οι 

κινητές αξίες δεν αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε κανέναν τόπο 

διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι 

επίσης επιλέξιμες για το συγκεκριμένο 

καθεστώς γνωστοποίησης, καθώς 

ενδέχεται να οφείλουν επίσης να 

καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο όταν 

προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο 

κοινό, μεταξύ άλλων μέσω πλατφορμών 

συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωστόσο, 

οι ΜΜΕ των οποίων οι κινητές αξίες 

είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές 

δεν θα πρέπει να μπορούν να 

χρησιμοποιούν αυτό το καθεστώς, διότι 

οι επενδυτές σε ρυθμιζόμενες αγορές θα 

πρέπει να νιώθουν σίγουροι ότι οι εκδότες 

στων οποίων τις κινητές αξίες επενδύουν 

υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων 

γνωστοποίησης. Επομένως, δεν θα πρέπει 

να υπάρχει διπλό πρότυπο 

γνωστοποίησης στις ρυθμιζόμενες αγορές 

αναλόγως του μεγέθους του εκδότη. 

προσφέρουν κινητές αξίες, ανεξάρτητα 

από τον τόπο διαπραγμάτευσης στον 

οποίο λαμβάνουν χώρα οι προσφορές 

αυτές. Οι ΜΜΕ των οποίων οι κινητές 

αξίες δεν αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε κανέναν τόπο 

διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι 

επίσης επιλέξιμες για το συγκεκριμένο 

καθεστώς γνωστοποίησης, καθώς 

ενδέχεται να οφείλουν επίσης να 

καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο όταν 

προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο 

κοινό, μεταξύ άλλων μέσω πλατφορμών 

συμμετοχικής χρηματοδότησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμο για δημόσιες προσφορές 

κινητών αξιών από ΜΜΕ των οποίων 

κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση σε πολυμερείς 

μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, 

συμπεριλαμβανομένων αγορών ανάπτυξης 

ΜΜΕ, καθώς αυτοί οι τόποι 

(45) Το καθεστώς αναλογικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμο για δημόσιες προσφορές 

κινητών αξιών από ΜΜΕ των οποίων 

κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση σε πολυμερείς 

μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, 

συμπεριλαμβανομένων αγορών ανάπτυξης 

ΜΜΕ, καθώς αυτοί οι τόποι 
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διαπραγμάτευσης μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως πύλη εισόδου σε 

κεφαλαιαγορές για τις ΜΜΕ και 

υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες 

όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 

πληροφοριών σε σύγκριση με τις 

ρυθμιζόμενες αγορές. Είναι επίσης 

κατάλληλο να διευρυνθεί ο ορισμός των 

ΜΜΕ ώστε να περιλαμβάνει ΜΜΕ που 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ για να 

εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ του 

παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ. Οι ΜΜΕ των οποίων οι 

κινητές αξίες δεν αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε κανέναν τόπο 

διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι 

επίσης επιλέξιμες για το συγκεκριμένο 

καθεστώς γνωστοποίησης, καθώς 

ενδέχεται να οφείλουν επίσης να 

καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο όταν 

προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο 

κοινό, μεταξύ άλλων μέσω πλατφορμών 

συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωστόσο, 

οι ΜΜΕ των οποίων οι κινητές αξίες είναι 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές δεν θα 

πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό 

το καθεστώς, διότι οι επενδυτές σε 

ρυθμιζόμενες αγορές θα πρέπει να νιώθουν 

σίγουροι ότι οι εκδότες στων οποίων τις 

κινητές αξίες επενδύουν υπόκεινται σε ένα 

ενιαίο σύνολο κανόνων γνωστοποίησης. 

Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλό 

πρότυπο γνωστοποίησης στις ρυθμιζόμενες 

αγορές αναλόγως του μεγέθους του 

εκδότη. 

διαπραγμάτευσης μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως πύλη εισόδου σε 

κεφαλαιαγορές για τις ΜΜΕ και 

υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες 

όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 

πληροφοριών σε σύγκριση με τις 

ρυθμιζόμενες αγορές. Oι αγορές 

ανάπτυξης ΜΜΕ, ιδίως, αποτελούν ένα 

πολλά υποσχόμενο εργαλείο που θα δώσει 

τη δυνατότητα σε μικρότερες, 

αναπτυσσόμενες εταιρείες να αντλήσουν 

κεφάλαια. Η επιτυχία αυτών των 

μελλοντικών εξατομικευμένων τόπων 

διαπραγμάτευσης εξαρτάται, ωστόσο, και 

από την ελκυστικότητά τους για 

επιχειρήσεις ορισμένου μεγέθους. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι φορείς των 

αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ υποχρεούνται, 

βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, να 

θεσπίσουν και να εφαρμόσουν κανόνες 

που εξασφαλίζουν κατάλληλη συνεχή 

πληροφόρηση από τους εκδότες, για 

όλους τους εκδότες σε αυτές τις αγορές 

ανάπτυξης ΜΜΕ θα ισχύουν  υψηλής 

ποιότητας πρότυπα γνωστοποίησης. Ως 

εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επεκταθεί το 

καθεστώς αναλογικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για όλους τους εκδότες 

που ζητούν να γίνουν δεκτοί σε αγορές 

ανάπτυξης ΜΜΕ. Είναι επίσης κατάλληλο 

να διευρυνθεί ο ορισμός των ΜΜΕ ώστε 

να περιλαμβάνει ΜΜΕ που ορίζονται στην 

οδηγία 2014/65/ΕΕ για να εξασφαλίζεται η 

συνέπεια μεταξύ του παρόντος κανονισμού 

και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Οι ΜΜΕ των 

οποίων οι κινητές αξίες δεν αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κανέναν 

τόπο διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι 

επίσης επιλέξιμες για το συγκεκριμένο 

καθεστώς γνωστοποίησης, καθώς 

ενδέχεται να οφείλουν επίσης να 

καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο όταν 

προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο 

κοινό, μεταξύ άλλων μέσω πλατφορμών 

συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωστόσο, 

οι ΜΜΕ των οποίων οι κινητές αξίες είναι 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές δεν θα 

πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό 

το καθεστώς, διότι οι επενδυτές σε 
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ρυθμιζόμενες αγορές θα πρέπει να νιώθουν 

σίγουροι ότι οι εκδότες στων οποίων τις 

κινητές αξίες επενδύουν υπόκεινται σε ένα 

ενιαίο σύνολο κανόνων γνωστοποίησης. 

Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλό 

πρότυπο γνωστοποίησης στις ρυθμιζόμενες 

αγορές αναλόγως του μεγέθους του 

εκδότη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Το καθεστώς ειδικών απαιτήσεων 

γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμο για δημόσιες προσφορές 

κινητών αξιών από ΜΜΕ των οποίων 

κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση σε πολυμερείς 

μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, 

συμπεριλαμβανομένων αγορών ανάπτυξης 

ΜΜΕ, καθώς αυτοί οι τόποι 

διαπραγμάτευσης μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως πύλη εισόδου σε 

κεφαλαιαγορές για τις ΜΜΕ και 

υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες 

όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 

πληροφοριών σε σύγκριση με τις 

ρυθμιζόμενες αγορές. Είναι επίσης 

κατάλληλο να διευρυνθεί ο ορισμός των 

ΜΜΕ ώστε να περιλαμβάνει ΜΜΕ που 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ για να 

εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ του 

παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ. Οι ΜΜΕ των οποίων οι 

κινητές αξίες δεν αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε κανέναν τόπο 

διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι 

επίσης επιλέξιμες για το συγκεκριμένο 

καθεστώς γνωστοποίησης, καθώς 

ενδέχεται να οφείλουν επίσης να 

(45) Το ενημερωτικό δελτίο MMΕ θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμο για δημόσιες 

προσφορές κινητών αξιών από ΜΜΕ των 

οποίων κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση σε πολυμερείς 

μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, 

συμπεριλαμβανομένων αγορών ανάπτυξης 

ΜΜΕ, καθώς αυτοί οι τόποι 

διαπραγμάτευσης μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως πύλη εισόδου σε 

κεφαλαιαγορές για τις ΜΜΕ και 

υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρούς κανόνες 

όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 

πληροφοριών σε σύγκριση με τις 

ρυθμιζόμενες αγορές. Είναι επίσης 

κατάλληλο να διευρυνθεί ο ορισμός των 

ΜΜΕ ώστε να περιλαμβάνει ΜΜΕ που 

ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ για να 

εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ του 

παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ. Οι ΜΜΕ των οποίων οι 

κινητές αξίες δεν αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε κανέναν τόπο 

διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι 

επίσης επιλέξιμες για το συγκεκριμένο 

καθεστώς γνωστοποίησης, καθώς 

ενδέχεται να οφείλουν επίσης να 

καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο όταν 
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καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο όταν 

προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο 

κοινό, μεταξύ άλλων μέσω πλατφορμών 

συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωστόσο, 

οι ΜΜΕ των οποίων οι κινητές αξίες είναι 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές δεν θα 

πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό 

το καθεστώς, διότι οι επενδυτές σε 

ρυθμιζόμενες αγορές θα πρέπει να νιώθουν 

σίγουροι ότι οι εκδότες στων οποίων τις 

κινητές αξίες επενδύουν υπόκεινται σε ένα 

ενιαίο σύνολο κανόνων γνωστοποίησης. 

Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλό 

πρότυπο γνωστοποίησης στις ρυθμιζόμενες 

αγορές αναλόγως του μεγέθους του 

εκδότη. 

προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο 

κοινό, μεταξύ άλλων μέσω πλατφορμών 

συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωστόσο, 

οι ΜΜΕ των οποίων οι κινητές αξίες είναι 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές δεν θα 

πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό 

το καθεστώς, διότι οι επενδυτές σε 

ρυθμιζόμενες αγορές θα πρέπει να νιώθουν 

σίγουροι ότι οι εκδότες στων οποίων τις 

κινητές αξίες επενδύουν υπόκεινται σε ένα 

ενιαίο σύνολο κανόνων γνωστοποίησης. 

Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλό 

πρότυπο γνωστοποίησης στις ρυθμιζόμενες 

αγορές αναλόγως του μεγέθους του 

εκδότη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Η ευνοϊκή μεταχείριση που 

απολαμβάνουν οι εκδόσεις μη μετοχικών 

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 

διαγράφεται 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Η ευνοϊκή μεταχείριση που 

απολαμβάνουν οι εκδόσεις μη μετοχικών 

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 

διαγράφεται 
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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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  208 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Η ευνοϊκή μεταχείριση που 

απολαμβάνουν οι εκδόσεις μη μετοχικών 

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 

(47) Η ευνοϊκή μεταχείριση που 

απολαμβάνουν οι εκδόσεις μη μετοχικών 

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. Επιπλέον, οι κανόνες 

για τα υψηλά ελάχιστα ποσά 

διακανονισμού που επιβάλλονται στα 

κεντρικά αποθετήρια τίτλων από 

ορισμένους εκδότες της Ένωσης, 

δημιουργούν λειτουργικές ανεπάρκειες 

και ενέχουν κινδύνους για τις υποδομές 
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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. 

των χρηματοπιστωτικών αγορών και των 

συμμετεχόντων σε αυτές σε σχέση με 

μεταδιαπραγματευτικές υπηρεσίες. 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. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Mε βάση την εισήγηση της ΕΚΤ, δεδομένου του ρόλου της ΕΚΤ στο σύστημα κινητών αξιών του 

Target2 η προτεινόμενη τροπολογία φαίνεται δικαιολογημένη. 

 

Τροπολογία  209 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 48 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής 

παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση 

αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν 

επιγνώσει και, επομένως, η λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν 

πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι 

παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να 

(48) Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής 

παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση 

αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν 

επιγνώσει και, επομένως, η λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν 

πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι 

παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να 



 

AM\1092631EL.doc 69/150 PE582.054v01-00 

 EL 

περιορίζονται στους κινδύνους που είναι 

ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον 

εκδότη και τις κινητές αξίες του και που 

επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

γενικούς παράγοντες κινδύνου που 

χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της 

σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να 

επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους 

παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, 

επομένως, δεν επιτρέπουν στο 

ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει 

πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως 

αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. Για 

να μπορούν οι επενδυτές να 

αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους 

κινδύνους, ο εκδότης θα πρέπει να 

ομαδοποιεί συγκεκριμένους παράγοντες 

κινδύνου και να τους κατηγοριοποιεί 

βάσει επιπέδων σημαντικότητας. Το 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό 

παραγόντων κινδύνου τους οποίους έχει 

επιλέξει ο εκδότης από την κατηγορία 

μέγιστης σημασίας. 

περιορίζονται στους κινδύνους που είναι 

ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον 

εκδότη και τις κινητές αξίες του και που 

επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

γενικούς παράγοντες κινδύνου που 

χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της 

σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να 

επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους 

παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, 

επομένως, δεν επιτρέπουν στο 

ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει 

πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως 

αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. Οι 

εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν τους εκδότες να 

περιλαμβάνουν μόνο υλικό και 

παράγοντες κινδύνου που αφορούν ειδικά 

τον εκδότη ή την ασφάλεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  210 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 48 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής 

παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση 

αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν 

επιγνώσει και, επομένως, η λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν 

πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι 

παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να 

περιορίζονται στους κινδύνους που είναι 

(48) Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής 

παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση 

αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν 

επιγνώσει και, επομένως, η λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν 

πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι 

παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να 

περιορίζονται στους κινδύνους που 
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ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον 

εκδότη και τις κινητές αξίες του και που 

επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

γενικούς παράγοντες κινδύνου που 

χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της 

σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να 

επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους 

παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, 

επομένως, δεν επιτρέπουν στο 

ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει 

πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως 

αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. Για 

να μπορούν οι επενδυτές να 

αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους 

κινδύνους, ο εκδότης θα πρέπει να 

ομαδοποιεί συγκεκριμένους παράγοντες 

κινδύνου και να τους κατηγοριοποιεί 

βάσει επιπέδων σημαντικότητας. Το 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό 

παραγόντων κινδύνου τους οποίους έχει 

επιλέξει ο εκδότης από την κατηγορία 

μέγιστης σημασίας. 

αφορούν συγκεκριμένα τον επιχειρησιακό 

και επενδυτικό κίνδυνο από τον εκδότη 

και τις κινητές αξίες του και που 

επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

γενικούς παράγοντες κινδύνου που 

χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της 

σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να 

επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους 

παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, 

επομένως, δεν επιτρέπουν στο 

ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει 

πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως 

αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  211 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 48 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής 

παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση 

αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν 

επιγνώσει και, επομένως, η λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν 

πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι 

παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να 

περιορίζονται στους κινδύνους που είναι 

ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον 

(48) Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής 

παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση 

αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν 

επιγνώσει και, επομένως, η λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν 

πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι 

παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να 

περιορίζονται στους κινδύνους που είναι 

ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον 
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εκδότη και τις κινητές αξίες του και που 

επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

γενικούς παράγοντες κινδύνου που 

χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της 

σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να 

επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους 

παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, 

επομένως, δεν επιτρέπουν στο 

ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει 

πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως 

αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. Για 

να μπορούν οι επενδυτές να 

αναγνωρίζουν τους σημαντικότερους 

κινδύνους, ο εκδότης θα πρέπει να 

ομαδοποιεί συγκεκριμένους παράγοντες 

κινδύνου και να τους κατηγοριοποιεί 

βάσει επιπέδων σημαντικότητας. Το 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό 

παραγόντων κινδύνου τους οποίους έχει 

επιλέξει ο εκδότης από την κατηγορία 

μέγιστης σημασίας. 

εκδότη και τις κινητές αξίες του και που 

επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

γενικούς παράγοντες κινδύνου που 

χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της 

σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να 

επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους 

παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, 

επομένως, δεν επιτρέπουν στο 

ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει 

πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως 

αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η νομικά ασφαλής διαβάθμιση και κατηγοριοποίηση των κινδύνων είναι εξαιρετικά δύσκολη 

κατά τη φάση έκδοσης του ενημερωτικού δελτίου. Η ταξινόμηση των κινδύνων σε τρεις 

κατηγορίες μπορεί, επομένως, να είναι παραπλανητική για τον επενδυτή. 

 

Τροπολογία  212 

Ernest Urtasun 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 48 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(48) Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής 

παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση 

αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν 

(48) Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής 

παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό 

δελτίο είναι να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση 

αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν 
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επιγνώσει και, επομένως, η λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν 

πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι 

παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να 

περιορίζονται στους κινδύνους που είναι 

ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον 

εκδότη και τις κινητές αξίες του και που 

επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

γενικούς παράγοντες κινδύνου που 

χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της 

σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να 

επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους 

παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, 

επομένως, δεν επιτρέπουν στο 

ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει 

πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως 

αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. Για 

να μπορούν οι επενδυτές να αναγνωρίζουν 

τους σημαντικότερους κινδύνους, ο 

εκδότης θα πρέπει να ομαδοποιεί 

συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και 

να τους κατηγοριοποιεί βάσει επιπέδων 

σημαντικότητας. Το περιληπτικό 

σημείωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

περιορισμένο αριθμό παραγόντων 

κινδύνου τους οποίους έχει επιλέξει ο 

εκδότης από την κατηγορία μέγιστης 

σημασίας. 

επιγνώσει και, επομένως, η λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν 

πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι 

παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να 

περιορίζονται στους κινδύνους που είναι 

ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον 

εκδότη και τις κινητές αξίες του και που 

επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του 

ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό 

δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

γενικούς παράγοντες κινδύνου που 

χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της 

σχετικής ευθύνης, καθώς αυτοί μπορούν να 

επισκιάσουν πιο συγκεκριμένους 

παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα 

πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές και, 

επομένως, δεν επιτρέπουν στο 

ενημερωτικό δελτίο να παρουσιάζει 

πληροφορίες κατά τρόπο ευκόλως 

αναλύσιμο, περιεκτικό και κατανοητό. Για 

να μπορούν οι επενδυτές να αναγνωρίζουν 

τους σημαντικότερους κινδύνους, ο 

εκδότης θα πρέπει να ομαδοποιεί 

συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και 

να τους κατηγοριοποιεί βάσει επιπέδων 

σημαντικότητας. Το περιληπτικό 

σημείωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει 

περιορισμένο αριθμό παραγόντων 

κινδύνου τους οποίους έχει επιλέξει ο 

εκδότης από την κατηγορία μέγιστης 

σημασίας. Παρά τα ανωτέρω, όλοι οι 

παράγοντες κινδύνου της υψηλότερης 

σημαντικότητας θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην περίληψη και, ως 

εκ τούτου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα 

αυθαίρετο ανώτατο όριο.   

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 51 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(51) Η δυνατότητα των εκδοτών να 

ενσωματώνουν, μέσω παραπομπής, 

έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες 

που πρέπει να γνωστοποιούνται με το 

ενημερωτικό δελτίο (υπό την προϋπόθεση 

ότι τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής έχουν ήδη δημοσιευθεί 

ηλεκτρονικά), θα διευκολύνει τη 

διαδικασία κατάρτισης του ενημερωτικού 

δελτίου και θα μειώνει το κόστος που 

αναλαμβάνουν οι εκδότες, χωρίς 

παράλληλα να υπονομεύεται η προστασία 

των επενδυτών. Ωστόσο, αυτός ο στόχος 

της απλούστευσης και της μείωσης του 

κόστους κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου 

δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται εις βάρος 

των άλλων συμφερόντων που προορίζεται 

να προστατεύει το ενημερωτικό δελτίο, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

πρόσβασης σε πληροφορίες. Η γλώσσα 

που χρησιμοποιείται για τις πληροφορίες 

που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής θα 

πρέπει να ακολουθεί το καθεστώς γλώσσας 

που ισχύει για τα ενημερωτικά δελτία. Οι 

πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής μπορούν να παραπέμπουν σε 

ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, στην 

περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν 

είναι πλέον κατάλληλες λόγω ουσιαστικής 

μεταβολής της κατάστασης, αυτό πρέπει 

να αναφέρεται σαφώς στο ενημερωτικό 

δελτίο, μαζί με την επικαιροποίηση των 

σχετικών στοιχείων. 

(51) Η δυνατότητα των εκδοτών να 

ενσωματώνουν, μέσω παραπομπής, 

έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες 

που πρέπει να γνωστοποιούνται με το 

ενημερωτικό δελτίο ή ένα βασικό 

ενημερωτικό δελτίο (υπό την προϋπόθεση 

ότι τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής έχουν ήδη δημοσιευθεί 

ηλεκτρονικά), θα διευκολύνει τη 

διαδικασία κατάρτισης του ενημερωτικού 

δελτίου και θα μειώνει το κόστος που 

αναλαμβάνουν οι εκδότες, χωρίς 

παράλληλα να υπονομεύεται η προστασία 

των επενδυτών. Ωστόσο, αυτός ο στόχος 

της απλούστευσης και της μείωσης του 

κόστους κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου 

δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται εις βάρος 

των άλλων συμφερόντων που προορίζεται 

να προστατεύει το ενημερωτικό δελτίο, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

πρόσβασης σε πληροφορίες. Η γλώσσα 

που χρησιμοποιείται για τις πληροφορίες 

που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής θα 

πρέπει να ακολουθεί το καθεστώς γλώσσας 

που ισχύει για τα ενημερωτικά δελτία. Οι 

πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω 

παραπομπής μπορούν να παραπέμπουν σε 

ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, στην 

περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν 

είναι πλέον κατάλληλες λόγω ουσιαστικής 

μεταβολής της κατάστασης, αυτό πρέπει 

να αναφέρεται σαφώς στο ενημερωτικό 

δελτίο, μαζί με την επικαιροποίηση των 

σχετικών στοιχείων. Επιπλέον, οι συχνοί 

εκδότες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να 

επιλέγουν να ενσωματώνουν οιεσδήποτε 

αλλαγές στο γενικό έγγραφο αναφοράς 

μέσω δυναμικής αναφοράς στο 

ενημερωτικό δελτίο. Μια τέτοια δυναμική 

αναφορά θα εξασφαλίζει ότι ο 

αναγνώστης παραπέμπεται πάντα στην 

τελευταία έκδοση του γενικού εγγράφου 

αναφοράς, χωρίς την ανάγκη 

συμπληρώματος. Η χρήση δυναμικής 

αναφοράς αντί συμπληρώματος δεν θα 

πρέπει να θίγει το δικαίωμα 
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υπαναχώρησης του επενδυτή . 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Aντικαθιστά την Tροπολογία 17 του σχεδίου έκθεσης. Η χρήση δυναμικής αναφοράς αντί 

συμπληρώματος δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα υπαναχώρησης του επενδυτή. 

 

Τροπολογία  214 

Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 52 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Οποιεσδήποτε ρυθμιζόμενες 

πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο ια) της οδηγίας 

2004/109/ΕΚ, θα πρέπει να μπορούν να 

ενσωματωθούν σε ένα ενημερωτικό δελτίο 

μέσω παραπομπής. Οι εκδότες των οποίων 

οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε έναν πολυμερή 

μηχανισμό διαπραγμάτευσης και οι 

εκδότες που εξαιρούνται από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων και 

εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 

στοιχείο β) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, θα 

πρέπει να επιτρέπεται να ενσωματώνουν 

στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής 

το σύνολο ή ένα μέρος των ετήσιων και 

ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών, εκθέσεων ελέγχου, 

οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων 

διαχείρισης ή δηλώσεων εταιρικής 

διακυβέρνησής τους, εφόσον αυτά τα 

στοιχεία είναι δημοσιευμένα ηλεκτρονικά. 

(52) Οποιεσδήποτε ρυθμιζόμενες 

πληροφορίες, θα πρέπει να μπορούν να 

ενσωματωθούν σε ένα ενημερωτικό δελτίο 

μέσω παραπομπής. Οι εκδότες των οποίων 

οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε έναν πολυμερή 

μηχανισμό διαπραγμάτευσης και οι 

εκδότες που εξαιρούνται από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων και 

εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 

στοιχείο β) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, θα 

πρέπει να επιτρέπεται να ενσωματώνουν 

στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής 

το σύνολο ή ένα μέρος των ετήσιων και 

ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών, εκθέσεων ελέγχου, 

οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων 

διαχείρισης ή δηλώσεων εταιρικής 

διακυβέρνησής τους, εφόσον αυτά τα 

στοιχεία είναι δημοσιευμένα ηλεκτρονικά. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Τεχνική τροπολογία που συνδέεται με την τροπολογία σχετικά με τον ορισμό της «ρυθμιζόμενης 

πληροφόρησης». 

 

Τροπολογία  215 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Δεν έχουν όλοι οι εκδότες πρόσβαση 

σε επαρκείς πληροφορίες και καθοδήγηση 

σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και 

έγκρισης και τα απαραίτητα βήματα που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν για την 

έγκριση ενός ενημερωτικού δελτίου, 

καθώς οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα 

κράτη μέλη ακολουθούν διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Ο παρών κανονισμός πρέπει 

να εξαλείψει αυτές τις διαφορές μέσω 

εναρμόνισης των κανόνων που ισχύουν για 

τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι όλες οι αρμόδιες 

αρχές υιοθετούν μια συγκλίνουσα 

προσέγγιση κατά τον έλεγχο της 

πληρότητας, της συνεκτικότητας και της 

δυνατότητας κατανόησης των 

πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό 

δελτίο. Καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 

λήψης έγκρισης ενός ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να είναι δημοσίως 

διαθέσιμη στους δικτυακούς τόπους των 

αρμόδιων αρχών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 

διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 

προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης στον 

τομέα αυτό χρησιμοποιώντας τις εξουσίες 

της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου13. Η ΕΑΚΑΑ θα 

πρέπει ιδίως να διεξάγει αξιολογήσεις από 

ομοτίμους, οι οποίες καλύπτουν τις 

δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού εντός 

ενός κατάλληλου χρονικού πλαισίου πριν 

(53) Δεν έχουν όλοι οι εκδότες πρόσβαση 

σε επαρκείς πληροφορίες και καθοδήγηση 

σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και 

έγκρισης και τα απαραίτητα βήματα που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν για την 

έγκριση ενός ενημερωτικού δελτίου, 

καθώς οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα 

κράτη μέλη ακολουθούν διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Ο παρών κανονισμός πρέπει 

να εξαλείψει αυτές τις διαφορές μέσω 

εναρμόνισης των κανόνων που ισχύουν για 

τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης και 

τον εξορθολογισμό της διαδικασίας 

έγκρισης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι 

αρμόδιες αρχές υιοθετούν μια 

συγκλίνουσα προσέγγιση κατά τον έλεγχο 

της πληρότητας, της συνεκτικότητας και 

της δυνατότητας κατανόησης των 

πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό 

δελτίο. Καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 

λήψης έγκρισης ενός ενημερωτικού 

δελτίου θα πρέπει να είναι δημοσίως 

διαθέσιμη στους δικτυακούς τόπους των 

αρμόδιων αρχών. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να 

διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 

προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης στον 

τομέα αυτό χρησιμοποιώντας τις εξουσίες 

της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου13. Η ΕΑΚΑΑ θα 

πρέπει ιδίως να διεξάγει αξιολογήσεις από 

ομοτίμους, οι οποίες καλύπτουν τις 

δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών 
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από την επανεξέταση του παρόντος 

κανονισμού και σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού εντός 

ενός κατάλληλου χρονικού πλαισίου πριν 

από την επανεξέταση του παρόντος 

κανονισμού και σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

__________________ __________________ 

13 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 της Επιτροπής (ΕΕ 

L 331 της 15.12.2010, σ. 84). 

13 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 της Επιτροπής (ΕΕ 

L 331 της 15.12.2010, σ. 84). 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53 α) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να προβεί σε 

αξιολόγηση του σχεδιασμού, της 

χρηματοδότησης και της λειτουργίας 

ενός κεντρικού συστήματος ροής 

εργασίας στο πλαίσιο της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών μαζί με την αρμόδια 

εθνική αρχή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 54 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(54) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις 

αγορές των κρατών μελών, είναι 

σημαντικό να δημοσιοποιούνται οι 

χρεώσεις που επιβάλλουν οι αρμόδιες 

αρχές για την έγκριση και την κατάθεση 

ενημερωτικών δελτίων και των σχετικών 

εγγράφων τους. 

(54) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις 

αγορές των κρατών μελών, είναι 

σημαντικό να δημοσιοποιούνται οι 

χρεώσεις που επιβάλλουν οι αρμόδιες 

αρχές για την έγκριση και την κατάθεση 

ενημερωτικών δελτίων και των σχετικών 

εγγράφων τους. Oι επιβαρύνσεις που 

επιβάλλονται στους εκδότες που είναι 

εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα πρέπει να 

αντανακλούν την πρόσθετη επιβάρυνση 

λόγω εγκατάστασης που προκαλείται για 

την αρμόδια εθνική αρχή των κρατών 

μελών όπου εκδίδονται οι τίτλοι. 

Or. en 

 

Τροπολογία  218 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 55 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(55) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο 

εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατότητα 

πρόσβασης από τους επενδυτές, το 

εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να δημοσιεύεται πάντα σε ηλεκτρονική 

μορφή. Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να δημοσιεύεται σε μια ειδική ενότητα του 

δικτυακού τόπου του εκδότη, του 

προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί 

την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή, 

κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο των 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών που 

τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 

πληρωμής, ή στον δικτυακό τόπο της 

ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία 

επιζητείται η εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του 

(55) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο 

εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατότητα 

πρόσβασης από τους επενδυτές, το 

εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να δημοσιεύεται πάντα σε ηλεκτρονική 

μορφή. Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να δημοσιεύεται σε μια ειδική ενότητα του 

δικτυακού τόπου του εκδότη, του 

προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί 

την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή, 

κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο των 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών που 

τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 

πληρωμής, ή στον δικτυακό τόπο της 

ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία 

επιζητείται η εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του 
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πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης 

και να διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή 

στην ΕΑΚΑΑ από κοινού με τα σχετικά 

δεδομένα που επιτρέπουν την ταξινόμησή 

του. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρέχει έναν 

κεντρικό μηχανισμό αποθήκευσης 

ενημερωτικών δελτίων, δωρεάν πρόσβαση 

σε αυτόν, καθώς και κατάλληλες 

δυνατότητες αναζήτησης για το κοινό. Τα 

ενημερωτικά δελτία θα πρέπει να 

παραμένουν στη διάθεση του κοινού για 

τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη 

δημοσίευσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι η περίοδος διαθεσιμότητάς τους στο 

κοινό ευθυγραμμίζεται με την περίοδο 

διαθεσιμότητας των ετήσιων και 

εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων 

δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 

Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμο στους επενδυτές 

δωρεάν, σε έντυπη μορφή, κατόπιν 

αίτησής τους. 

πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης 

και να διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή 

στην ΕΑΚΑΑ από κοινού με τα σχετικά 

δεδομένα που επιτρέπουν την ταξινόμησή 

του. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρέχει έναν 

κεντρικό μηχανισμό αποθήκευσης  

ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, 

δωρεάν πρόσβαση σε αυτόν, καθώς και 

κατάλληλες δυνατότητες αναζήτησης για 

το κοινό. Τα ενημερωτικά δελτία θα πρέπει 

να παραμένουν στη διάθεση του κοινού για 

τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη 

δημοσίευσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι η περίοδος διαθεσιμότητάς τους στο 

κοινό ευθυγραμμίζεται με την περίοδο 

διαθεσιμότητας των ετήσιων και 

εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων 

δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 55 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(55) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο 

εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατότητα 

πρόσβασης από τους επενδυτές, το 

εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να δημοσιεύεται πάντα σε ηλεκτρονική 

μορφή. Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να δημοσιεύεται σε μια ειδική ενότητα του 

δικτυακού τόπου του εκδότη, του 

προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί 

την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή, 

κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο των 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών που 

(55) Δεδομένου ότι το διαδίκτυο 

εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση σε 

πληροφορίες και προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατότητα 

πρόσβασης από τους επενδυτές, το 

εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να δημοσιεύεται πάντα σε ηλεκτρονική 

μορφή. Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να δημοσιεύεται σε μια ειδική ενότητα του 

δικτυακού τόπου του εκδότη, του 

προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί 

την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή, 

κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο των 

χρηματοπιστωτικών μεσολαβητών που 
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τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 

πληρωμής, ή στον δικτυακό τόπο της 

ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία 

επιζητείται η εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του 

πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης 

και να διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή 

στην ΕΑΚΑΑ από κοινού με τα σχετικά 

δεδομένα που επιτρέπουν την ταξινόμησή 

του. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρέχει έναν 

κεντρικό μηχανισμό αποθήκευσης 

ενημερωτικών δελτίων, δωρεάν πρόσβαση 

σε αυτόν, καθώς και κατάλληλες 

δυνατότητες αναζήτησης για το κοινό. Τα 

ενημερωτικά δελτία θα πρέπει να 

παραμένουν στη διάθεση του κοινού για 

τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη 

δημοσίευσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι η περίοδος διαθεσιμότητάς τους στο 

κοινό ευθυγραμμίζεται με την περίοδο 

διαθεσιμότητας των ετήσιων και 

εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων 

δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 

Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμο στους επενδυτές 

δωρεάν, σε έντυπη μορφή, κατόπιν 

αίτησής τους. 

τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 

πληρωμής, ή στον δικτυακό τόπο της 

ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία 

επιζητείται η εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του 

πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης 

και να διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή 

στην ΕΑΚΑΑ από κοινού με τα σχετικά 

δεδομένα που επιτρέπουν την ταξινόμησή 

του. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρέχει έναν 

κεντρικό μηχανισμό αποθήκευσης 

ενημερωτικών δελτίων, δωρεάν πρόσβαση 

σε αυτόν, καθώς και κατάλληλες 

δυνατότητες αναζήτησης για το κοινό. Για 

να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν 

πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να 

αναλυθούν εγκαίρως και με 

αποτελεσματικό τρόπο, οι βασικές 

πληροφορίες για τις οποίες έχουν οριστεί 

διεθνή πρότυπα, όπως τα ISIN και LEI, 

θα πρέπει να είναι μηχαναναγνώσιμες, 

συμπεριλαμβανομένων και των 

μεταδεδομένων. Τα ενημερωτικά δελτία 

θα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση του 

κοινού για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά τη 

δημοσίευσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι η περίοδος διαθεσιμότητάς τους στο 

κοινό ευθυγραμμίζεται με την περίοδο 

διαθεσιμότητας των ετήσιων και 

εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων 

δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. 

Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει 

να είναι διαθέσιμο στους επενδυτές 

δωρεάν, σε έντυπη μορφή, κατόπιν 

αίτησής τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής, και η εποπτεία 

των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των 

αρμόδιων αρχών. 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής. Με την 

επιφύλαξη του μηχανισμού διαβατηρίου 

βάσει του παρόντος κανονισμού,  η 

εποπτεία των εν λόγω διαφημίσεων 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ρόλου 

των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 

υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις 

γλωσσικές αρμοδιότητές τους και την 

καλύτερη γνώση της τοπικής νομοθεσίες 

περί επιχειρήσεων και καταναλωτών, την 

κουλτούρα των επενδυτών και το επίπεδο 

χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής, και η εποπτεία 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής. Λόγω της 
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των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των 

αρμόδιων αρχών. 

εγγύτητάς τους, της καλύτερης 

κατανόησης της γλώσσας και της πιο 

βαθιάς γνώσης της σχετικής εθνικής 

νομοθεσίας, αρμόδιες για την εποπτεία 

των εν λόγω διαφημίσεων πρέπει να είναι 

οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα 

οποία διαδίδονται οι διαφημίσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής, και η εποπτεία 

των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των 

αρμόδιων αρχών. 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής, και με την 

επιφύλαξη του μηχανισμού διαβατηρίου 

βάσει του παρόντος κανονισμού, η 

εποπτεία των εν λόγω διαφημίσεων 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ρόλου 

των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 

όπου διαφημίζεται το ενημερωτικό 

δελτίο, λόγω των εγγενών ικανοτήτων 

τους, κυρίως των γλωσσικών, καθώς και 

της γνώσης της τοπικής νομοθεσίας περί 

επιχειρήσεων και καταναλωτών, της 

κουλτούρας και του επιπέδου της 

χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των 

επενδυτών.  

Or. en 
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Τροπολογία  223 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής, και η εποπτεία 

των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των 

αρμόδιων αρχών. 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής, και η εποπτεία 

των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των 

αρμόδιων αρχών. Οι αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών στα οποία διαδίδονται οι 

διαφημίσεις πρέπει να είναι υπεύθυνες για 

την εποπτεία των διαφημίσεων στο εν 

λόγω κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  224 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 56 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 

(56) Είναι επίσης απαραίτητο να 

εναρμονιστούν οι διαφημίσεις ώστε να μην 

υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού 

και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο 

θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των 

διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με 

το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, 

είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία 
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των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής, και η εποπτεία 

των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των 

αρμόδιων αρχών. 

των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των επενδυτών λιανικής, και η εποπτεία 

των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των 

αρμόδιων αρχών με τη συνεργασία τόσο 

των κρατών μελών καταγωγής όσο και 

υποδοχής και με την επιφύλαξη της 

μεσολάβησης ΕΑΚΑΑ σε περίπτωση 

διαφορών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 59 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(59) Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών 

να μεταφράζουν ολόκληρο το περιεχόμενο 

του ενημερωτικού δελτίου σε όλες τις 

οικείες επίσημες γλώσσες αποθαρρύνει τις 

διασυνοριακές προσφορές ή τη 

διαπραγμάτευση σε πολυεθνική βάση. Για 

να διευκολύνονται οι διασυνοριακές 

προσφορές, όταν το ενημερωτικό δελτίο 

έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως 

διαδεδομένη στον διεθνή 

χρηματοοικονομικό τομέα, μόνο το 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

μεταφράζεται στην(στις) επίσημη(-ες) 

γλώσσα(-ες) του(των) κράτους(-ών) 

μέλους(-ών) υποδοχής ή καταγωγής. 

(59) Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών 

να μεταφράζουν ολόκληρο το περιεχόμενο 

του ενημερωτικού δελτίου σε όλες τις 

οικείες επίσημες γλώσσες αποθαρρύνει τις 

διασυνοριακές προσφορές ή τη 

διαπραγμάτευση σε πολυεθνική βάση. Για 

να διευκολύνονται οι διασυνοριακές 

προσφορές, όταν το ενημερωτικό δελτίο 

έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως 

διαδεδομένη στον διεθνή 

χρηματοοικονομικό τομέα, μόνο το 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

μεταφράζεται στην(στις) επίσημη(-ες) 

γλώσσα(-ες) του(των) κράτους(-ών) 

μέλους(-ών) υποδοχής ή καταγωγής ή σε 

μία από τις επίσημες γλώσσες που 

χρησιμοποιούνται στο τμήμα του 

κράτους μέλους όπου διανέμεται το 

επενδυτικό προϊόν . 

Or. en 

 

Τροπολογία  226 

Jonás Fernández 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 59 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(59) Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών 

να μεταφράζουν ολόκληρο το περιεχόμενο 

του ενημερωτικού δελτίου σε όλες τις 

οικείες επίσημες γλώσσες αποθαρρύνει τις 

διασυνοριακές προσφορές ή τη 

διαπραγμάτευση σε πολυεθνική βάση. Για 

να διευκολύνονται οι διασυνοριακές 

προσφορές, όταν το ενημερωτικό δελτίο 

έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως 

διαδεδομένη στον διεθνή 

χρηματοοικονομικό τομέα, μόνο το 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

μεταφράζεται στην(στις) επίσημη(-ες) 

γλώσσα(-ες) του(των) κράτους(-ών) 

μέλους(-ών) υποδοχής ή καταγωγής. 

(59) Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών 

να μεταφράζουν ολόκληρο το περιεχόμενο 

του ενημερωτικού δελτίου σε όλες τις 

οικείες επίσημες γλώσσες αποθαρρύνει τις 

διασυνοριακές προσφορές ή τη 

διαπραγμάτευση σε πολυεθνική βάση. Για 

να διευκολύνονται οι διασυνοριακές 

προσφορές, όταν το ενημερωτικό δελτίο 

έχει συνταχθεί σε γλώσσα ευρέως 

διαδεδομένη στον διεθνή 

χρηματοοικονομικό τομέα, μόνο το 

περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να 

μεταφράζεται στην(στις) επίσημη(-ες) 

γλώσσα(-ες) του(των) κράτους(-ών) 

μέλους(-ών) όπου πραγματοποιείται η 

έκδοση. 

Or. es 

 

Τροπολογία  227 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να δύναται να ζητεί 

και να λαμβάνει πιστοποιητικό από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι 

το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί 

στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου το πιστοποιητικό 

έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που 

απευθύνεται στην αρχή του κράτους 

μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το 

(60) Οι αρμόδιες αρχές των άλλων 

κρατών μελών θα πρέπει να δύνανται να 

ζητούν και να λαμβάνουν πιστοποιητικό 

από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του 

εκδότη, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το 

ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου 

εδρεύει ο εκδότης πρέπει επίσης να 

κοινοποιεί στον εκδότη ή στο πρόσωπο 

που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου το πιστοποιητικό 

έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, το 

οποίο ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε 
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πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου να 

γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και πότε έχει 

όντως πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. 

ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου να γνωρίζει με 

βεβαιότητα εάν και πότε έχει όντως 

πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. 

Or. es 

 

Τροπολογία  228 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να δύναται να ζητεί 

και να λαμβάνει πιστοποιητικό από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι 

το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί 

στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου το πιστοποιητικό 

έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που 

απευθύνεται στην αρχή του κράτους 

μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου να 

γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και πότε έχει 

όντως πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. 

(60) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να δύναται να ζητεί 

και να λαμβάνει πιστοποιητικό από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι 

το ενημερωτικό δελτίο ή το γενικό 

έγγραφο αναφοράς καταρτίσθηκε 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί 

στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου ή του γενικού 

εγγράφου αναφοράς, το πιστοποιητικό 

έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που 

απευθύνεται στην αρχή του κράτους 

μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου ή του 

γενικού εγγράφου αναφοράς, να γνωρίζει 

με βεβαιότητα εάν και πότε έχει όντως 

πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. 

Or. de 

 

Τροπολογία  229 

Neena Gill 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να δύναται να ζητεί 

και να λαμβάνει πιστοποιητικό από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι 

το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί 
στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου το πιστοποιητικό 

έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που 

απευθύνεται στην αρχή του κράτους 

μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου να 

γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και πότε έχει 

όντως πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. 

(60) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί 

στην ΕAKAA και στον εκδότη ή στο 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου το 

πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού 

δελτίου ώστε ο εκδότης ή το πρόσωπο που 

είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου να γνωρίζει με 

βεβαιότητα εάν και πότε έχει όντως 

πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

υποδοχής θα πρέπει να δύναται να ζητεί 

και να λαμβάνει πιστοποιητικό από την 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι 

το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί 

στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου το πιστοποιητικό 

(60) Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ενεργεί ως 

ενιαία αρμόδια διοικητική αρχή που είναι 

υπεύθυνη για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που απορρέουν από τον 

παρόντα κανονισμό. Οι αρμόδιες εθνικές 

αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 22 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του 

κράτους μέλους καταγωγής και υποδοχής 

θα πρέπει να δύναται να ζητεί και να 

λαμβάνει πιστοποιητικό από την αρμόδια 

αρχή, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το 

ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε 
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έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που 

απευθύνεται στην αρχή του κράτους 

μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου να 

γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και πότε έχει 

όντως πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό Η 

αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

καταγωγής πρέπει επίσης να κοινοποιεί 

στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για τη σύνταξη του 

ενημερωτικού δελτίου το πιστοποιητικό 

έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που 

απευθύνεται στην αρχή του κράτους 

μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 

σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου να 

γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και πότε έχει 

όντως πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  231 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Για να διασφαλίζεται η πλήρης 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού, είναι απαραίτητο να 

περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι 

κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς 

υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. Οι 

εκδότες τρίτης χώρας που καταρτίζουν 

ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να διορίζουν 

εκπρόσωπο μεταξύ των οντοτήτων που 

διεξάγουν δραστηριότητες που ρυθμίζονται 

και εποπτεύονται δυνάμει των κανόνων για 

τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της ΕΕ, 

ο οποίος θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να 

εξασφαλίζει, από κοινού με τον εκδότη, τη 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. Για να 

διασφαλίζονται οι ανταλλαγές 

πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές 

τρίτων χωρών για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι 

(61) Για να διασφαλίζεται η πλήρης 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού, είναι απαραίτητο να 

περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι 

κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς 

υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. Οι 

εκδότες τρίτης χώρας που καταρτίζουν 

ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να διορίζουν 

εκπρόσωπο μεταξύ των οντοτήτων που 

διεξάγουν δραστηριότητες που ρυθμίζονται 

και εποπτεύονται δυνάμει των κανόνων για 

τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της ΕΕ, 

ο οποίος θα λειτουργεί ως σημείο επαφής 

για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να 

εξασφαλίζει, από κοινού με τον εκδότη, τη 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. Για να 

διασφαλίζονται οι ανταλλαγές 

πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές 

τρίτων χωρών για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η 
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αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν 

συμφωνίες συνεργασίας με τους 

ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. 

Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών 

δεδομένων βάσει των ανωτέρω συμφωνιών 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με την 

οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να καταρτίζει 

συμφωνίες συνεργασίας με τους 

ομολόγους της σε τρίτες χώρες. 

Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών 

δεδομένων βάσει των ανωτέρω συμφωνιών 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με την 

οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Or. es 

 

Τροπολογία  232 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Για να διασφαλίζεται η πλήρης 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού, είναι απαραίτητο να 

περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι 

κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς 

υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. Οι 

εκδότες τρίτης χώρας που καταρτίζουν 

ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

διορίζουν εκπρόσωπο μεταξύ των 

οντοτήτων που διεξάγουν 

δραστηριότητες που ρυθμίζονται και 

εποπτεύονται δυνάμει των κανόνων για 

τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της 

ΕΕ, ο οποίος θα λειτουργεί ως σημείο 

επαφής για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να 

εξασφαλίζει, από κοινού με τον εκδότη, 

τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. Για να 

διασφαλίζονται οι ανταλλαγές 

πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές 

τρίτων χωρών για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι 

αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν 

συμφωνίες συνεργασίας με τους 

ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. 

(61) Για να διασφαλίζεται η πλήρης 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού, είναι απαραίτητο να 

περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι 

κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς 

υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. 

Για να διασφαλίζονται οι ανταλλαγές 

πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές 

τρίτων χωρών για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι 

αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν 

συμφωνίες συνεργασίας με τους 

ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. 

Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών 

δεδομένων βάσει των ανωτέρω συμφωνιών 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με την 

οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών 

δεδομένων βάσει των ανωτέρω συμφωνιών 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με την 

οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(61) Για να διασφαλίζεται η πλήρης 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού, είναι απαραίτητο να 

περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι 

κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς 

υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. Οι 

εκδότες τρίτης χώρας που καταρτίζουν 

ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

διορίζουν εκπρόσωπο μεταξύ των 

οντοτήτων που διεξάγουν 

δραστηριότητες που ρυθμίζονται και 

εποπτεύονται δυνάμει των κανόνων για 

τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της 

ΕΕ, ο οποίος θα λειτουργεί ως σημείο 

επαφής για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να 

εξασφαλίζει, από κοινού με τον εκδότη, 

τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. Για να 

διασφαλίζονται οι ανταλλαγές 

πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές 

τρίτων χωρών για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι 

αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν 

συμφωνίες συνεργασίας με τους 

ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. 

Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών 

δεδομένων βάσει των ανωτέρω συμφωνιών 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με την 

(61) Για να διασφαλίζεται η πλήρης 

επίτευξη των στόχων του παρόντος 

κανονισμού, είναι απαραίτητο να 

περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι 

κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς 

υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. 

Για να διασφαλίζονται οι ανταλλαγές 

πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές 

τρίτων χωρών για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι 

αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν 

συμφωνίες συνεργασίας με τους 

ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. 

Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών 

δεδομένων βάσει των ανωτέρω συμφωνιών 

θα πρέπει να συμμορφώνεται με την 

οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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οδηγία 95/46/ΕΚ και με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  234 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 62 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Η ύπαρξη πολυάριθμων αρμόδιων 

αρχών στα κράτη μέλη, με διαφορετικές 

αρμοδιότητες, ενδέχεται να προκαλεί 

περιττό κόστος και επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων χωρίς να προσφέρει 

οποιοδήποτε πρόσθετο όφελος. Κάθε 

κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει μια 

ενιαία αρμόδια αρχή για την έγκριση των 

ενημερωτικών δελτίων και για την 

ανάληψη της ευθύνης για την εποπτεία της 

συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. 

Αυτή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 

θεσπισθεί ως διοικητική αρχή και με 

μορφή τέτοια που να διασφαλίζεται η 

ανεξαρτησία της από οικονομικούς φορείς 

και να αποφεύγεται η σύγκρουση 

συμφερόντων. Ο ορισμός αρμόδιας αρχής 

για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου 

δεν θα πρέπει να αποκλείει τη συνεργασία 

μεταξύ αυτής της αρμόδιας αρχής και 

άλλων οντοτήτων, όπως αρχών 

επιφορτισμένων με την εποπτεία 

τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών 

ή αρχών επιφορτισμένων με την εισαγωγή 

προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, με 

σκοπό να διασφαλίζονται ο 

αποτελεσματικός έλεγχος και η έγκριση 

των ενημερωτικών δελτίων προς το 

συμφέρον των εκδοτών, των επενδυτών, 

των φορέων της αγοράς καθώς και των 

ιδίων των αγορών. Η ανάθεση καθηκόντων 

από μια αρμόδια αρχή σε μια άλλη 

οντότητα θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο 

(62) Η ύπαρξη πολυάριθμων αρμόδιων 

αρχών στα κράτη μέλη, με διαφορετικές 

αρμοδιότητες, προκαλεί περιττό κόστος 

και επικάλυψη αρμοδιοτήτων χωρίς να 

προσφέρει οποιοδήποτε πρόσθετο όφελος. 

Kατά συνέπεια, η ΕKAAA ως ενιαία 

αρμόδια αρχή για την έγκριση των 

ενημερωτικών δελτίων και για την 

ανάληψη της ευθύνης για την εποπτεία της 

συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. 

H ΕKAA θα πρέπει να ενεργεί ως 

διοικητική αρχή και με μορφή τέτοια που 

να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της από 

οικονομικούς φορείς και να αποφεύγεται η 

σύγκρουση συμφερόντων. Ο ορισμός της 

ΕKAA ως ενιαίας αρμόδιας αρχής για την 

έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν θα 

πρέπει να αποκλείει τη συνεργασία μεταξύ 

αυτής της αρμόδιας αρχής και άλλων 

οντοτήτων, όπως αρχών επιφορτισμένων 

με την εποπτεία τραπεζικών και 

ασφαλιστικών υπηρεσιών ή αρχών 

επιφορτισμένων με την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση κινητών αξιών, με σκοπό 

να διασφαλίζονται ο αποτελεσματικός 

έλεγχος και η έγκριση των ενημερωτικών 

δελτίων προς το συμφέρον των εκδοτών, 

των επενδυτών, των φορέων της αγοράς 

καθώς και των ιδίων των αγορών. Η 

ανάθεση καθηκόντων από την αρμόδια 

αρχή σε μια άλλη οντότητα θα πρέπει να 

επιτρέπεται μόνο όταν αφορά τη 

δημοσίευση εγκεκριμένων ενημερωτικών 
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όταν αφορά τη δημοσίευση εγκεκριμένων 

ενημερωτικών δελτίων. 

δελτίων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  235 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 63 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(63) Ένα σύνολο αποτελεσματικών 

εργαλείων, εξουσιών και πόρων για τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
εγγυάται την αποτελεσματικότητα της 

εποπτείας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός 

θα πρέπει να προβλέπει ειδικότερα ένα 

ελάχιστο επίπεδο εποπτικών και 

ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που θα πρέπει 

να ανατεθούν στις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να 

ασκούνται στις περιπτώσεις που ορίζει το 

εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήματος προς τις 

αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την 

άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο 

του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες 

αρχές και η ΕΑΚΑΑ ενεργούν με τρόπο 

αντικειμενικό και αμερόληπτο 

διατηρώντας την αυτονομία τους σε ό,τι 

αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

(63) Ένα σύνολο αποτελεσματικών 

εργαλείων, εξουσιών και πόρων για την 

αρμόδια αρχή εγγυάται την 

αποτελεσματικότητα της εποπτείας. 

Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 

να προβλέπει ειδικότερα ένα ελάχιστο 

επίπεδο εποπτικών και ελεγκτικών 

αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να ανατεθούν 

στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να 

ασκούνται στις περιπτώσεις που ορίζει το 

εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήματος προς τις 

αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την 

άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο 

του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια 

αρχή ενεργεί με τρόπο αντικειμενικό και 

αμερόληπτο διατηρώντας την αυτονομία 

τους σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  236 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 63 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(63) Ένα σύνολο αποτελεσματικών 

εργαλείων, εξουσιών και πόρων για τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

εγγυάται την αποτελεσματικότητα της 

εποπτείας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός 

θα πρέπει να προβλέπει ειδικότερα ένα 

ελάχιστο επίπεδο εποπτικών και 

ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που θα πρέπει 

να ανατεθούν στις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να 

ασκούνται στις περιπτώσεις που ορίζει το 

εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήματος προς τις 

αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την 

άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο 

του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες 

αρχές και η ΕΑΚΑΑ ενεργούν με τρόπο 

αντικειμενικό και αμερόληπτο 

διατηρώντας την αυτονομία τους σε ό,τι 

αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

(63) Ένα σύνολο αποτελεσματικών 

εργαλείων, εξουσιών και πόρων για τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 

εγγυάται την αποτελεσματικότητα της 

εποπτείας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός 

θα πρέπει να προβλέπει ειδικότερα ένα 

ελάχιστο επίπεδο αρμοδιοτήτων και 

εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων 

που θα πρέπει να ανατεθούν στις αρμόδιες 

αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο. Οι εξουσίες αυτές πρέπει να 

ασκούνται στις περιπτώσεις που ορίζει το 

εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήματος προς τις 

αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την 

άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο 

του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες 

αρχές και η ΕΑΚΑΑ ενεργούν με τρόπο 

αντικειμενικό και αμερόληπτο 

διατηρώντας την αυτονομία τους σε ό,τι 

αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 65 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(65) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, για 

την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 

κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

και προκειμένου να διασφαλίζεται η 

τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος 

κανονισμού, είναι σημαντικό τα κράτη 

μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για 

να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του 

παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε 

κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και 

μέτρα. Αυτές οι κυρώσεις και τα 

(65) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2010, για 

την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 

κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

και προκειμένου να διασφαλίζεται η 

τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος 

κανονισμού, είναι σημαντικό τα κράτη 

μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για 

να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του 

παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε 

κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και 

μέτρα. Αυτές οι κυρώσεις και τα 
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διοικητικά μέτρα θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά, να εξασφαλίζουν μια κοινή 

προσέγγιση στα κράτη μέλη και να 

λειτουργούν προληπτικά. Ο παρών 

κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τη 

δυνατότητα των κρατών μελών να 

προβλέψουν υψηλότερα επίπεδα 

διοικητικών κυρώσεων. 

διοικητικά μέτρα θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά, να εξασφαλίζουν μια κοινή 

προσέγγιση στα κράτη μέλη και να 

λειτουργούν προληπτικά. Ο παρών 

κανονισμός καθιερώνει κριτήρια για 

ελάχιστη κύρωση, αλλά δεν θα πρέπει να 

περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών 

μελών να προβλέψουν υψηλότερα επίπεδα 

διοικητικών κυρώσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 67 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(67) Μολονότι τα κράτη μέλη μπορούν να 

θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές και 

ποινικές κυρώσεις για τις ίδιες 

παραβάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 

να υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες 

για διοικητικές κυρώσεις για τις 

παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 

που υπόκεινται στο εθνικό ποινικό δίκαιο 

έως την [να εισαχθεί ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. 

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κράτη 

μέλη δεν υποχρεούνται να επιβάλουν τόσο 

διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις 

για το ίδιο αδίκημα, αλλά θα πρέπει να 

μπορούν να το πράξουν εφόσον το 

επιτρέπει το εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, 

η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων 

αντί διοικητικών κυρώσεων για τις 

παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 

δεν θα πρέπει να μειώνει ή να επηρεάζει 

με άλλον τρόπο την ικανότητα των 

αρμόδιων αρχών προς συνεργασία, 

πρόσβαση και έγκαιρη ανταλλαγή 

πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές 

άλλων κρατών μελών για τους σκοπούς 

του παρόντος κανονισμού, ακόμη και 

(67) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για τα κράτη μέλη 

να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές 

κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις. Η 

διάταξη αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι η ίδια ποινή ισχύει σε όλη την Ένωση 

για τυχόν παραβάσεις. 
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έπειτα από τυχόν παραπομπή των 

σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες 

δικαστικές αρχές προκειμένου να ασκηθεί 

ποινική δίωξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  239 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (68 α) Προκειμένου να εξετάσει τους 

λόγους στους οποίους οφείλονται οι πολύ 

διαφορετικές εκτιμήσεις του κόστους, να 

ενημερώσει τους νομοθέτες και να 

προωθήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

παρόχων των υπηρεσιών που σχετίζονται 

με την κατάρτιση του ενημερωτικού 

δελτίου, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρέχει 

λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά 

με το κόστος παραγωγής ενός 

ενημερωτικού δελτίου, που θα 

συνοδεύονται από ανάλυση της 

αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού 

μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών που 

εμπλέκονται στην κατάρτιση των 

ενημερωτικών δελτίων και συστάσεις για 

τη μείωση του κόστους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  240 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 69 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Για να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις (69) Για να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις 
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που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 

290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξουσιοδοτηθεί 

να εκδίδει πράξεις όσον αφορά τα 

κατώτατα όρια που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2 σημείο i), στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ), 
τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 

περιέχουν τα έγγραφα που αναφέρονται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία στ) 

και ζ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 4 

στοιχεία δ) και ε), την προσαρμογή των 

ορισμών του άρθρου 2, τον έλεγχο, την 

έγκριση, την κατάθεση και την 

επανεξέταση του γενικού εγγράφου 

αναφοράς, καθώς και τους όρους 

τροποποίησης ή επικαιροποίησής του, 

καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

μπορεί να απολεσθεί η ιδιότητα του 

συχνού εκδότη, τη μορφή του 

ενημερωτικού δελτίου, του βασικού 

ενημερωτικού δελτίου και των τελικών 

όρων, τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό 

δελτίο, τις ελάχιστες πληροφορίες που 

περιέχει το γενικό έγγραφο αναφοράς, τις 

μειωμένες πληροφορίες που περιέχει το 

γενικό έγγραφο αναφοράς, τις μειωμένες 

πληροφορίες που περιέχει το 

απλουστευμένο έγγραφο αναφοράς και το 

σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου στην 

περίπτωση δευτερογενών εκδόσεων και 

ΜΜΕ, τη μορφή που επιτρέπεται σύμφωνα 

με το άρθρο 15 παράγραφος 2, την έγκριση 

της παράλειψης ορισμένων πληροφοριών 

από το ενημερωτικό δελτίο, τις διαδικασίες 

ελέγχου και έγκρισης του ενημερωτικού 

δελτίου, τις διαφημίσεις κινητών αξιών 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και τα γενικά 

κριτήρια ισοδυναμίας για ενημερωτικά 

δελτία που καταρτίζονται από εκδότες 

τρίτης χώρας. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 

Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η 

Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 

290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξουσιοδοτηθεί 

να εκδίδει πράξεις όσον αφορά τις 

ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 

περιέχουν τα έγγραφα που αναφέρονται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία στ) 

και ζ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 4 

στοιχεία δ) και ε), την προσαρμογή των 

ορισμών του άρθρου 2, τον έλεγχο, την 

έγκριση, την κατάθεση και την 

επανεξέταση του γενικού εγγράφου 

αναφοράς, καθώς και τους όρους 

τροποποίησης ή επικαιροποίησής του, 

καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

μπορεί να απολεσθεί η ιδιότητα του 

συχνού εκδότη, τη μορφή του 

ενημερωτικού δελτίου, του βασικού 

ενημερωτικού δελτίου και των τελικών 

όρων, τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει 

να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό 

δελτίο, τις ελάχιστες πληροφορίες που 

περιέχει το γενικό έγγραφο αναφοράς, τις 

μειωμένες πληροφορίες που περιέχει το 

γενικό έγγραφο αναφοράς, τις μειωμένες 

πληροφορίες που περιέχει το 

απλουστευμένο έγγραφο αναφοράς και το 

σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου στην 

περίπτωση δευτερογενών εκδόσεων και 

ΜΜΕ, τη μορφή που επιτρέπεται σύμφωνα 

με το άρθρο 15 παράγραφος 2, την έγκριση 

της παράλειψης ορισμένων πληροφοριών 

από το ενημερωτικό δελτίο, τις διαδικασίες 

ελέγχου και έγκρισης του ενημερωτικού 

δελτίου, τις διαφημίσεις κινητών αξιών 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και τα γενικά 

κριτήρια ισοδυναμίας για ενημερωτικά 

δελτία που καταρτίζονται από εκδότες 

τρίτης χώρας. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 

Επιτροπή να διενεργεί, κατά το 

προπαρασκευαστικό της έργο, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
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εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  241 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 74 – περίπτωση 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση 

των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών στην 

πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν 

λόγω εταιρείες, 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  242 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 76 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(76) Εντός πέντε ετών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την 

εφαρμογή του και να αξιολογήσει ιδίως 

εάν τα καθεστώτα απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

και για ΜΜΕ, το γενικό έγγραφο 

αναφοράς και το περιληπτικό σημείωμα 

του ενημερωτικού δελτίου συνεχίζουν να 

είναι κατάλληλα για την επίτευξη των 

στόχων του παρόντος κανονισμού. 

(76) Εντός τριών ετών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την 

εφαρμογή του και να αξιολογήσει ιδίως 

εάν τα καθεστώτα απαιτήσεων 

γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις 

και για ΜΜΕ, το γενικό έγγραφο 

αναφοράς και το περιληπτικό σημείωμα 

του ενημερωτικού δελτίου συνεχίζουν να 

είναι κατάλληλα για την επίτευξη των 

στόχων του παρόντος κανονισμού. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  243 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 78 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(78) Δεδομένου ότι οι στόχοι του 

παρόντος κανονισμού, δηλαδή η 

βελτίωση της προστασίας των επενδυτών 

και της αποδοτικότητας της αγοράς, 

παράλληλα με την καθιέρωση της 

Ένωσης κεφαλαιαγορών, είναι αδύνατον 

να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

επιμέρους κράτη μέλη, μπορούν όμως, 

λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων 

της, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 

Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει 

μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας ως έχει στο άρθρο 5 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο 

παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα 

αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  244 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 

ο καθορισμός των απαιτήσεων κατάρτισης, 

έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού 

δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά 

τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 

ο καθορισμός των απαιτήσεων κατάρτισης, 

έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού 

δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά 

τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την 
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εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά που βρίσκεται ή 

λειτουργεί σε κράτος μέλος. 

εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά ή ένα Πολυμερή 

Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή 

Mηχανισμό Oργανωμένης 

Διαπραγμάτευσης (MOΔ) ή συστηματικό 

εσωτερικοποιητή που λειτουργεί σε 

κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί 

συλλογικών επενδύσεων πλην των 

οργανισμών κλειστού τύπου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  246 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί 

συλλογικών επενδύσεων πλην των 

οργανισμών κλειστού τύπου· 

α) στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί 

συλλογικών επενδύσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  247 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από 

περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους 

μέλους, από διεθνείς δημόσιους 

οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  248 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από 

περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους 

μέλους, από διεθνείς δημόσιους 

οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών· 

β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από 

περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους 

μέλους, από διεθνείς δημόσιους 

οργανισμούς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  249 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από 

περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους 

μέλους, από διεθνείς δημόσιους 

β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται από κράτος μέλος ή από 

περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους 

μέλους, από διεθνείς δημόσιους 
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οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών· 

οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις 

κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων, από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, 

καθώς και από οιοδήποτε άλλο όργανο ή 

οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  250 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στις μετοχές του κεφαλαίου των 

κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών· 

γ) στις μετοχές του κεφαλαίου των 

κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών, 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων ή οιουδήποτε άλλου οργάνου 

ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  251 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται 

από ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη 

εγγύηση ενός κράτους μέλους ή μιας 

περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους 

μέλους· 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  252 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

ενός κράτους μέλους ή μιας περιφερειακής 

ή τοπικής αρχής κράτους μέλους· 

δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός κράτους 

μέλους ή μιας περιφερειακής ή τοπικής 

αρχής κράτους μέλους· 

Or. es 

 

Τροπολογία  253 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από 

ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση 

ενός κράτους μέλους ή μιας περιφερειακής 

ή τοπικής αρχής κράτους μέλους· 

δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται 

πλήρως από ανεπιφύλακτη και 

αμετάκλητη εγγύηση ενός κράτους μέλους 

ή μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής 

κράτους μέλους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Aσφαλώς αν οι κρατικές εγγυήσεις καλύπτουν μόλις το 1% θα πρέπει να υπάρχει ενημερωτικό 

δελτίο. 

 

Τροπολογία  254 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από 

ενώσεις προσώπων οι οποίες απολαύουν 

νομικού καθεστώτος ή μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

αναγνωρισμένους από κράτος μέλος, με 

σκοπό την εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης που είναι απαραίτητη 

για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών 

τους σκοπών· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  255 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη 

από πιστωτικά ιδρύματα, υπό τον όρο ότι 

αυτές οι κινητές αξίες πληρούν όλες 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

διαγράφεται 

i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, 

μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες, 

 

ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή 

απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών 

και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο, 

 

iii) αντιπροσωπεύουν αποδοχή 

επιστρεπτέων καταθέσεων, 

 

iv) καλύπτονται από σύστημα εγγύησης 

καταθέσεων βάσει της οδηγίας 

2014/49/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

 

__________________  

17 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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16ης Απριλίου 2014, περί των 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 

(ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149). 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη 

από πιστωτικά ιδρύματα, υπό τον όρο ότι 

αυτές οι κινητές αξίες πληρούν όλες 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

διαγράφεται 

i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, 

μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες, 

 

ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή 

απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών 

και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο, 

 

iii) αντιπροσωπεύουν αποδοχή 

επιστρεπτέων καταθέσεων, 

 

iv) καλύπτονται από σύστημα εγγύησης 

καταθέσεων βάσει της οδηγίας 

2014/49/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

 

__________________  

17 Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Απριλίου 2014, περί των 

συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων 

(ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) σε ‘bostadsobligationer’ που 

εκδίδονται κατ' επανάληψη από 

πιστωτικά ιδρύματα στη Σουηδία, με 

κύριο στόχο τη χορήγηση ενυπόθηκων 

δανείων, υπό τον όρο ότι: 

διαγράφεται 

i) οι ‘bostadsobligationer’ που εκδίδονται 

ανήκουν στην ίδια σειρά, 

 

ii) οι ‘bostadsobligationer’ είναι συνεχούς 

ροής και εκδίδονται κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

έκδοσης, 

 

iii) οι όροι και οι προϋποθέσεις των 

‘bostadsobligationer’ δεν αλλάζουν κατά 

τη χρονική περίοδο έκδοσης, και 

 

iv) τα ποσά που προέρχονται από την 

έκδοση των εν λόγω 

‘bostadsobligationer’, σύμφωνα με το 

καταστατικό του εκδότη, τοποθετούνται 

σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν 

επαρκή κάλυψη της ευθύνης που 

απορρέει από κινητές αξίες· 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι καθόλου σαφές γιατί θα πρέπει να υπάρξει ειδική μνεία για τη Σουηδία. 

 

Τροπολογία  258 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) σε ‘bostadsobligationer’ που 

εκδίδονται κατ' επανάληψη από 

πιστωτικά ιδρύματα στη Σουηδία, με 

διαγράφεται 
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κύριο στόχο τη χορήγηση ενυπόθηκων 

δανείων, υπό τον όρο ότι: 

i) οι ‘bostadsobligationer’ που εκδίδονται 

ανήκουν στην ίδια σειρά, 

 

ii) οι ‘bostadsobligationer’ είναι συνεχούς 

ροής και εκδίδονται κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

έκδοσης, 

 

iii) οι όροι και οι προϋποθέσεις των 

‘bostadsobligationer’ δεν αλλάζουν κατά 

τη χρονική περίοδο έκδοσης, και 

 

iv) τα ποσά που προέρχονται από την 

έκδοση των εν λόγω 

‘bostadsobligationer’, σύμφωνα με το 

καταστατικό του εκδότη, τοποθετούνται 

σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν 

επαρκή κάλυψη της ευθύνης που 

απορρέει από κινητές αξίες· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  259 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη 

από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η 

συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία 

των προσφερόμενων κινητών αξιών στην 

Ένωση είναι μικρότερη από 75 000 000 

ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα σε περίοδο 

δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι 

κινητές αξίες: 

διαγράφεται 

i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, 

μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες, 

 

ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή 

απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών 

και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από 

πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική 

αθροιστική ανταλλακτική αξία των 

προσφερόμενων κινητών αξιών στην 

Ένωση είναι μικρότερη από 75 000 000 

ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα σε περίοδο 

δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι 

κινητές αξίες: 

θ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από 

πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική 

αθροιστική ανταλλακτική αξία των 

προσφερόμενων κινητών αξιών στην 

Ένωση είναι μικρότερη από 150 000 000 

ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα σε περίοδο 

δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι 

κινητές αξίες: 

Or. en 

 

Τροπολογία  261 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από 

πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική 

αθροιστική ανταλλακτική αξία των 

προσφερόμενων κινητών αξιών στην 

Ένωση είναι μικρότερη από 75 000 000 

ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα σε περίοδο 

δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι 

κινητές αξίες: 

θ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που 

εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από 

πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική 

αθροιστική ανταλλακτική αξία των 

προσφερόμενων κινητών αξιών στην 

Ένωση είναι μικρότερη από 35 000 000 

ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα σε περίοδο 

δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι 

κινητές αξίες: 

Or. es 
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Τροπολογία  262 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ α) δεν έχουν εκδοθεί, προκειμένου για 

να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για 

τις επιλέξιμες υποχρεώσεις στο πλαίσιο 

[BRRD / SRM]· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Tο σημείο (i) πρώτο εδάφιο και το σημείο (i) (i) δεν επιτρέπουν την απαλλαγή από τον 

Κανονισμό περί κεφαλαιακών μέσων. Θα ήταν συνεπές να προστεθούν μέσα που να επιτρέπουν 

τη διάσωση με ίδια μέσα που θεωρούνται μέρος της MREL, ιδιαίτερα όταν τίθεται ζήτημα ρητής 

συμμόρφωσης στη MREL. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει ενημερωτικό δελτίο, ακόμη και σε 

κυλιόμενο πρόγραμμα έκδοσης, καθώς θα πρέπει να εκτιμηθεί το γεγονός ότι αυτό είναι μέρος 

της συνολικής απώλειας ικανότητας απορρόφησης ζημιών της τράπεζας. 

 

Τροπολογία  263 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

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· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  264 

Kay Swinburne 
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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, έμπειροι 

επενδυτές, εν ενεργεία εργαζόμενοι ή 

μέτοχοι· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η επέκταση αυτής της εξαίρεσης από 100 σε 150 άτομα, όπως προτείνει η Επιτροπή, δεν θα 

αντιπροσωπεύει ουσιαστική διαφορά για τις ΜΜΕ που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν σε 

ποιό σημείο η επιτυχία τους στην προσέλκυση επενδυτών θα προκαλέσει υψηλότερες 

κανονιστικές απαιτήσεις. H ρύθμιση για 500 άτομα θα είναι πιο ουσιαστική. Η επέκταση της 

απαλλαγής ώστε να συμπεριλάβει τον ορισμό των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού 

κεφαλαίου για εξελιγμένους επενδυτές θα επιτρέψει σε εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου 

να κάνουν επίσης χρήση της εξαίρεσης. 

 

Τροπολογία  265 

Neena Gill 

 

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. 

Or. en 

 

Τροπολογία  266 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 
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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 300 φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα 

οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  267 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 200 φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα 

οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αύξηση σε 200 πρόσωπα δεν αναμένεται να κάνει τεράστια διαφορά, ωστόσο μια μικρή 

αλλαγή είναι αποδεκτή από την άποψη της προστασίας των επενδυτών, σε αντίθεση με τις 3-10 

+ φορές αυξήσεις που προτείνονται από άλλα μέρη. 

 

Τροπολογία  268 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

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 100 φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα 

οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές· 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή της καταστρατήγησης του κανονισμού για το 

ενημερωτικό δελτίο. Στην πράξη, είναι αδύνατο να ελεγχθεί ο αριθμός των προσώπων στα 

οποία έχει απευθυνθεί η προσφορά κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, η απαλλαγή αυτή επιτρέπει σε 

έναν εκδότη να μην δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο, εάν συνολικά 4 200 πρόσωπα στην ΕΕ 

έχουν εγγραφεί στην προσφορά, ενώ η αρχική πρόθεση ήταν να περιορίσει την εξαίρεση αυτή 

στα 4 200 πρόσωπα στα οποία έχουν προσφερθεί οι κινητές αξίες. Έτσι, είναι προτιμότερο να 

περιληφθεί η εξαίρεση αυτή στο συνολικό ποσό των 2 800 προσώπων στην ΕΕ. 

 

Τροπολογία  269 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) προσφορά κινητών αξιών των 

οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 000 ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  270 

Andreas Schwab 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) προσφορά κινητών αξιών των 

οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 000 ευρώ· 

Or. de 

 

Τροπολογία  271 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 
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Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) προσφορά κινητών αξιών των 

οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 000 ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προσφορά κινητών αξιών η οποία 

απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι 

αποκτούν κινητές αξίες, με συνολική 

ανταλλακτική αξία τουλάχιστον 100 000 

ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε επιμέρους 

προσφορά· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  273 

Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προσφορά κινητών αξιών η οποία 

απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι 

αποκτούν κινητές αξίες, με συνολική 

ανταλλακτική αξία τουλάχιστον 100 000 

ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε επιμέρους 

προσφορά· 

γ) η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι 

οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, με 

συνολική ανταλλακτική αξία τουλάχιστον 

100 000 ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε 

επιμέρους προσφορά· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η πρόθεση ήταν να απαλειφθεί η φράση "προσφορά κινητών αξιών", αλλά το AT4AM διέγραψε 

κατά λάθος όλο το περιεχόμενο (η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την τροπολογία 32 του σχεδίου 

έκθεσης). 

 

Τροπολογία  274 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προσφορά κινητών αξιών των 

οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 000 ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  275 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προσφορά κινητών αξιών των 

οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 000 ευρώ· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό απαλείφθηκε από την προηγούμενη πρόταση από την Επιτροπή προκειμένου να τονωθεί η 

άμεση λιανική επένδυση σε κινητές αξίες (ελάχιστο μέγεθος παρτίδας 100 000 είναι πέρα από 

τα όρια των περισσότερων επενδυτών λιανικής). Δεν υπάρχει πραγματικό όφελος για την 

τόνωση των ΑΜΕΣΩN λιανικών επενδύσεων. Tα κεφάλαια λιανικής μπορούν ακόμα να 

διοχετεύονται μέσα από θεσμικούς επενδυτές ή ΟΣΕΚΑ όπου προστατεύονται καλύτερα. 
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Τροπολογία  276 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

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· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  277 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

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· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  278 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

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 10 000 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε 

περίοδο δώδεκα μηνών· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Aντί για ένα πανευρωπαϊκό όριο της ΕΕ στα 500.000 ευρώ και προαιρετικό καθεστώς για τα 

κράτη μέλη για 10 εκατομμύρια, θα πρέπει να καθιερωθεί ένα πανευρωπαϊκό όριο της ΕΕ, ώστε 

να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 

 

Τροπολογία  279 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

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 10 000 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε 

περίοδο δώδεκα μηνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

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· 

Or. en 

 

Τροπολογία  281 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 100 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε 

περίοδο δώδεκα μηνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  282 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) προσφορά κινητών αξιών η οποία 

απευθύνεται μόνον σε έμπειρους 

επενδυτές· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό θα επιτρέψει να επωφεληθεί επίσης από το καθεστώς και η ιδιωτική αγορά μετοχών. 

 

Τροπολογία  283 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) κινητές αξίες που προσφέρονται στο 

πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς 

ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται 

έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν 

τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον 

εκδότη· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  284 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, υπό τον 

όρο ότι διατίθεται έγγραφο με 

πληροφορίες που περιγράφουν τη 

συναλλαγή και την επίπτωσή της στον 

εκδότη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) μερίσματα καταβληθέντα σε 

υφιστάμενους μετόχους υπό μορφή 

διάθεσης μετοχών της ιδίας κατηγορίας 

με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το 

μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι 

καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με 

πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος 

αυτών των μετοχών, το οποίο παράλληλα 

αναφέρει τους λόγους και τις 

λεπτομέρειες της προσφοράς· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Φαίνεται ότι ο κύριος λόγος για την πληρωμή μερισμάτων με τη μορφή μετοχών είναι η μείωση 

των φόρων που καταβάλλονται από τους κατόχους των μετοχών. Η απαλλαγή από την 
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υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου κάνει ευκολότερη την φοροαποφυγής και θα 

πρέπει να απαλειφθεί. 

 

Τροπολογία  286 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

από εργοδότη ή από θυγατρική του 

εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, 

υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται 

διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον 

αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών 

καθώς και για τους λόγους και τις 

λεπτομέρειες της προσφοράς ή της 

διανομής. 

θ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι 

καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με 

πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση 

των κινητών αξιών καθώς και για τους 

λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή της διανομής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  287 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

από εργοδότη ή από θυγατρική του 

εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, 

υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται 

διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον 

αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών 

καθώς και για τους λόγους και τις 

λεπτομέρειες της προσφοράς ή της 

διανομής. 

θ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

από εργοδότη ή από θυγατρική του 

εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, υπό την 

προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο 

έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό 

και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και 

για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή της διανομής. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν μια εταιρεία καλεί τους εργαζόμενους (σε αντίθεση με τους διευθυντές) να αγοράσουν 

μετοχές της (σε αντίθεση με τη χορήγηση σε αυτούς ως επίδομα πέρα από τις πάγιες αποδοχές) 

θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των 

εργαζομένων από την περίπτωση υποχρέωσης σε διάσωση, χωρίς σωστή ενημέρωση όσον 

αφορά την κατάσταση της εταιρείας. 

 

Τροπολογία  288 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θ α) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

αντί μετρητών, ως μέρος εκτάκτων 

αποζημιώσεων σε νυν ή πρώην 

υπαλλήλους από τον εργοδότη ή από 

συνδεδεμένη επιχείρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο 

έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό 

και τη φύση των κινητών αξιών καθώς 

και τους λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή της διανομής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όταν μια εταιρία καλεί τους εργαζόμενους (σε αντίθεση με τους διευθυντές) για αγορά μετοχών 

της (σε αντίθεση με τη χορήγηση σε αυτούς ως επίδομα πέρα από τις πάγιες αποδοχές) θα 

πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των 

εργαζομένων από την περίπτωση υποχρέωσης σε διάσωση, χωρίς σωστή ενημέρωση όσον 

αφορά την κατάσταση της εταιρείας. 

 

Τροπολογία  289 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ανταλλάξιμες μετοχές με κινητές αξίες 

που έχουν ήδη εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη 

αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι 

αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα 

μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20 τοις 

εκατό του αριθμού των κινητών αξιών 

που εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 

στην ίδια οργανωμένη αγορά· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) μετοχές που προκύπτουν από τη 

μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων 

κινητών αξιών ή από την άσκηση 

δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές 

αξίες, εφόσον οι προκύπτουσες μετοχές 

είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες που 

έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 

στην ίδια οργανωμένη αγορά, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι προκύπτουσες μετοχές 

αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα 

μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20 τοις 

εκατό του αριθμού των μετοχών της ίδιας 

κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη 

αγορά. Εάν το ενημερωτικό δελτίο 

καταρτίστηκε σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό ή την οδηγία 2003/71/ΕΚ κατά 

τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή 

προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών 

που παρέχουν πρόσβαση στις μετοχές, ή 

εάν οι κινητές αξίες που παρέχουν 

πρόσβαση στις μετοχές εκδόθηκαν πριν 

β) μετοχές που προκύπτουν από τη 

μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων 

κινητών αξιών ή από την άσκηση 

δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές 

αξίες, εφόσον οι προκύπτουσες μετοχές 

είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες που 

έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 

στην ίδια οργανωμένη αγορά· 
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από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, ο παρών κανονισμός δεν θα 

εφαρμόζεται στη δημόσια προσφορά ή 

την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά των προκυπτουσών 

μετοχών ασχέτως του ποσοστού τους σε 

σχέση με τον αριθμό μετοχών της ίδιας 

κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη 

αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  291 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) κινητές αξίες που προσφέρονται στο 

πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς 

ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι διατίθεται 

έγγραφο με πληροφορίες που περιγράφουν 

τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον 

εκδότη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  292 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, υπό τον 

όρο ότι διατίθεται έγγραφο με 

πληροφορίες που περιγράφουν τη 

συναλλαγή και την επίπτωσή της στον 

εκδότη· 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  293 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) μετοχές που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους, και 

μερίσματα καταβληθέντα υπό μορφή 

διάθεσης μετοχών της ιδίας κατηγορίας 

με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το 

μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 

μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις 

μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη 

αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο 

έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό 

και το είδος αυτών των μετοχών καθώς και 

για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή διανομής· 

στ) μετοχές που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτές οι μετοχές είναι 

της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που 

έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 

στην ίδια οργανωμένη αγορά και ότι 

καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με 

πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος 

αυτών των μετοχών καθώς και για τους 

λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή διανομής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  294 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με 

αυτόν εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές 

αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις 

κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς 

ζ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

από τον εργοδότη σε νυν ή πρώην μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες 

είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές 

αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη 
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διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη 

αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο 

έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό 

και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και 

για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή διανομής· 

αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο 

έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό 

και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και 

για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή διανομής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  295 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με 

αυτόν εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές 

αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις 

κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη 

αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο 

έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό 

και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και 

για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή διανομής· 

ζ) κινητές αξίες που προσφέρονται, 

διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν 

από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με 

αυτόν εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες 

είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές 

αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη 

αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο 

έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό 

και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και 

για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της 

προσφοράς ή διανομής· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία στην παράγραφο 3 σημείο i του ίδιου άρθρου. 

 

Τροπολογία  296 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο η – στοιχείο i 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) ότι αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές 

αξίες της ιδίας κατηγορίας έχουν εισαχθεί 

προς διαπραγμάτευση σε αυτήν την άλλη 

οργανωμένη αγορά για περισσότερο από 

18 μήνες, 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό θα εξασφαλίσει πιο αναλογικό καθεστώς που θα είναι σε θέση να λειτουργήσει σε 

πανενωσιακή βάση. 

 

Τροπολογία  297 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές 

εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 

συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού, 

η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, μέσω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του 

άρθρου 42, μέτρα όσον αφορά τα εξής: 

διαγράφεται 

α) την αναπροσαρμογή του χρηματικού 

ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 2 

στοιχείο θ) του παρόντος άρθρου· 

 

β) τα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 

3 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  298 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 

3 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος άρθρου. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 42 για τον καθορισμό των 

ελάχιστων πληροφοριών που θα 

περιέχουν τα έγγραφα τα οποία 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 

στ) και η) και στην παράγραφο 4 στοιχεία 

δ) και ε) του παρόντος άρθρου. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ως «κινητές αξίες» νοούνται οι 

μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 44) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, 

εξαιρουμένων τίτλων της χρηματαγοράς, 

όπως ορίζονται από το άρθρο 4 

παράγραφος 1 σημείο 17) της οδηγίας 

2014/65/ΕΕ, διάρκειας μικρότερης των 

δώδεκα μηνών· 

α) ως «κινητές αξίες» νοούνται οι 

μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 44) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, τίτλοι 

της χρηματαγοράς, όπως ορίζονται από το 

άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 17) της 

οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δομημένα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα, παράγωγα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  301 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ως «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» 

νοείται ανακοίνωση, υπό οποιαδήποτε 

μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία 

απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει 

επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της 

προσφοράς και τις προσφερόμενες κινητές 

αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η 

δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή 

την εγγραφή για την αγορά αυτών των 

κινητών αξιών. Ο ορισμός αυτός 

εφαρμόζεται επίσης και στην τοποθέτηση 

κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών 

μεσολαβητών· 

δ) ως «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» 

νοείται ανακοίνωση, υπό οποιαδήποτε 

μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία 

απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει 

πληροφορίες για τους όρους της 

προσφοράς και τις προσφερόμενες κινητές 

αξίες, που παρουσιάζονται ως βάση  στον 

επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την 

αγορά ή την εγγραφή για την αγορά αυτών 

των κινητών αξιών. Ο ορισμός αυτός 

εφαρμόζεται επίσης και στην τοποθέτηση 

κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών 

μεσολαβητών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πληροφόρηση μπορεί στην πραγματικότητα να μην είναι επαρκής - εξακολουθεί να αποτελεί 

προσφορά και θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με 

τέτοιες προσφορές. 

 

Τροπολογία  302 

Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) ως «μικροεπενδυτής» νοείται ένα 

επενδυτής που δεν είναι ειδικός 

επενδυτής. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Aναγκαία για λόγους νομικής σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  303 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) ως «ειδικευμένος επενδυτής» νοείται  

πρόσωπο ή οντότητα, κατά την έννοια 

του άρθρου 6 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Oι ΕΕΕK εισάγουν μια νέα κατηγορία επενδυτών που μπορούν να εκτεθούν στην αγορά, που 

διαφέρει από τα κριτήρια της οδηγίας MiFID για τον επαγγελματία επενδυτή. Αυτό θα σήμαινε 

ότι διατηρούν τα δικαιώματά τους ως ιδιώτες επενδυτές, αλλά αυξάνουν τον τύπο του προϊόντος 

στο οποίο είναι σε θέση να επενδύσουν υπό περιορισμένες συνθήκες. Τα κριτήρια για τη νέα 

αυτή κατηγορία είναι: (α) δεσμεύεται να επενδύσει τουλάχιστον 100 000 ευρώ· και (β) 

δηλώνουν γραπτώς, σε έγγραφο χωριστό από τη σύμβαση που θα συναφθεί για τη δέσμευση να 

επενδύσουν, ότι έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη σχεδιαζόμενη δέσμευση ή 

επένδυση. 

 

Τροπολογία  304 

Beatrix von Storch 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – περίπτωση 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τους 

τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους 

λογαριασμούς τους, πληρούν τουλάχιστον 

δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: μέσος 

εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τους 

τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους 

λογαριασμούς τους, πληρούν τουλάχιστον 

δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: μέσος 
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αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 

χρήσης μικρότερος των 250, συνολικός 

ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 43 000 

000 ευρώ και ετήσιος καθαρός κύκλος 

εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 000 

000 ευρώ, ή 

αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 

χρήσης μικρότερος των 250, συνολικός 

ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 100 

000 000 ευρώ και ετήσιος καθαρός κύκλος 

εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 1 000 000 

000 ευρώ, ή 

Or. en 

 

Τροπολογία  305 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – περίπτωση 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 13) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Mε βάση τον ορισμό της οδηγίας MiFID, κεφαλαιοποίηση 200 εκατ θεωρείται μεσαία. Τέτοιες 

μεγάλες επιχειρήσεις δεν αποτελούν την πηγή της ανάπτυξης στην οικονομία της ΕΕ και ο νέος 

κανονισμός θα πρέπει να επικεντρωθεί στις ΜΜΕ που καλύπτονται από την περίπτωση 1. 

 

Τροπολογία  306 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) «επιχείρηση μεσαίας 

κεφαλαιοποίησης»: για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού, μια εταιρεία που 

έχει μέση κεφαλαιοποίηση αγοράς 

μικρότερη από 500 000 000 ευρώ με βάση 

τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, για τα 
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τρία τελευταία ημερολογιακά έτη· 

Or. de 

Τροπολογία  307 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – περίπτωση 1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 - δημοσιεύθηκε από ή για λογαριασμό του 

εκδότη, του προσφέροντα, του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή 

του εγγυητή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επενδύσεις στην έρευνα, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο (va), 

που δημοσιεύονται ή διανέμονται από μια 

επιχείρηση επενδύσεων και όχι για 

λογαριασμό του εκδότη, του 

προσφέροντα, του προσώπου που ζητεί 

την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά ή του εγγυητή, δεν 

συνιστούν διαφήμιση που εμπίπτει στο 

παρόν άρθρο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  309 

Philippe De Backer 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) ως «ρυθμιζόμενες πληροφορίες» 

νοούνται όλες οι πληροφορίες που 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

στοιχείο ια) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ· 

ιβ) ως «ρυθμιζόμενες πληροφορίες» 

νοούνται όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο 

εκδότης, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

που έχει ζητήσει την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση των κινητών αξιών προς 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 

χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί δυνάμει της 

οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή βάσει των 

νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων κράτους μέλους 

που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 3 

παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και 

σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 19 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική τροπολογία που ενσωματώνει τον ορισμό της «ρυθμιζόμενης πληροφόρησης» από την 

οδηγία για τη διαφάνεια, αλλά προσαρμόζει τις παραπομπές στον νέο κανονισμό για την 

κατάχρηση αγοράς για τη βελτίωση της νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου. 

 

Τροπολογία  310 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) ως «κράτος μέλος καταγωγής» νοείται ιγ) ως «κράτος μέλος όπου εδρεύει ο 

εκδότης, δηλαδή όπου βρίσκεται η 

καταστατική έδρα του εκδότη» νοείται 

 (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για 

ολόκληρο το κείμενο) 

Or. es 
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Τροπολογία  311 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, οι 

οποίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται η 

καταστατική έδρα του εκδότη, 

i) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι καταχωρισμένοι στην Ένωση, 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η 

καταστατική έδρα του εκδότη, 

Or. en 

 

Τροπολογία  312 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, οι 

οποίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται η 

καταστατική έδρα του εκδότη, 

i) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, το 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται η 

καταστατική έδρα του εκδότη, 

Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, οι 

οποίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται η 

i) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, το 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται η 

καταστατική έδρα του εκδότη, 
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καταστατική έδρα του εκδότη, 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) για οιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών 

κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική 

αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 1 000 ευρώ και για 

οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών 

κινητών αξιών που παρέχουν το 

δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων 

κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού 

ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της 

μετατροπής τους ή της άσκησης των 

δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, 

υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη 

μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και 

εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών 

ή οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν 

λόγω εκδότη, το κράτος μέλος όπου ο 

εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, 

ή όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή 

πρόκειται να εισαχθούν προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή 

όπου πραγματοποιείται η δημόσια 

προσφορά κινητών αξιών κατ' επιλογή 

του εκδότη, του προσφέροντα ή του 

προσώπου που ζητεί την εισαγωγή. Το 

ίδιο ισχύει για μη μετοχικές κινητές αξίες 

σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την 

προϋπόθεση ότι παρόμοια ελάχιστη 

ονομαστική αξία είναι ισοδύναμη με 1 

000 ευρώ περίπου, 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  315 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) για οιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών 

κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική 

αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 1 000 ευρώ και για 

οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών 

κινητών αξιών που παρέχουν το 

δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων 

κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού 

ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της 

μετατροπής τους ή της άσκησης των 

δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, 

υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη 

μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και 

εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών 

ή οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν 

λόγω εκδότη, το κράτος μέλος όπου ο 

εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, 

ή όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή 

πρόκειται να εισαχθούν προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή 

όπου πραγματοποιείται η δημόσια 

προσφορά κινητών αξιών κατ' επιλογή 

του εκδότη, του προσφέροντα ή του 

προσώπου που ζητεί την εισαγωγή. Το 

ίδιο ισχύει για μη μετοχικές κινητές αξίες 

σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την 

προϋπόθεση ότι παρόμοια ελάχιστη 

ονομαστική αξία είναι ισοδύναμη με 1 

000 ευρώ περίπου, 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  316 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο ii 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) για οιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών 

κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική 

αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 1 000 ευρώ και για 

οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών 

κινητών αξιών που παρέχουν το 

δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων 

κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού 

ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της 

μετατροπής τους ή της άσκησης των 

δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, 

υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη 

μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και 

εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών 

ή οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν 

λόγω εκδότη, το κράτος μέλος όπου ο 

εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, 

ή όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή 

πρόκειται να εισαχθούν προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή 

όπου πραγματοποιείται η δημόσια 

προσφορά κινητών αξιών κατ' επιλογή 

του εκδότη, του προσφέροντα ή του 

προσώπου που ζητεί την εισαγωγή. Το 

ίδιο ισχύει για μη μετοχικές κινητές αξίες 

σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την 

προϋπόθεση ότι παρόμοια ελάχιστη 

ονομαστική αξία είναι ισοδύναμη με 1 

000 ευρώ περίπου, 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Kαθιστώντας τον καθορισμό της καταγωγής/υποδοχής επιλογή του 

εκδότη/προσφέροντα/προσώπου που επιθυμεί εγγραφή, αποτελεί  πρόσκληση για ρυθμιστικό 

αρμπιτράζ. 

 

Τροπολογία  317 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο ii 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) για οιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών 

κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική 

αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 

1 000 ευρώ και για οποιαδήποτε έκδοση 

μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν 

το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων 

κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού 

ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της 

μετατροπής τους ή της άσκησης των 

δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, 

υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη 

μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και 

εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή 

οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν 

λόγω εκδότη, το κράτος μέλος όπου ο 

εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, ή 

όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή 

πρόκειται να εισαχθούν προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή 

όπου πραγματοποιείται η δημόσια 

προσφορά κινητών αξιών κατ' επιλογή 

του εκδότη, του προσφέροντα ή του 

προσώπου που ζητεί την εισαγωγή. Το 

ίδιο ισχύει για μη μετοχικές κινητές αξίες 

σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την 

προϋπόθεση ότι παρόμοια ελάχιστη 

ονομαστική αξία είναι ισοδύναμη με 1 000 

ευρώ περίπου, 

ii) για οιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών 

κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική 

αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 

1 000 ευρώ και για οποιαδήποτε έκδοση 

μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν 

το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων 

κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού 

ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της 

μετατροπής τους ή της άσκησης των 

δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, 

υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη 

μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και 

εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή 

οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν 

λόγω εκδότη, το κράτος μέλος όπου ο 

εκδότης έχει την καταστατική του έδρα. Το 

ίδιο ισχύει για μη μετοχικές κινητές αξίες 

σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την 

προϋπόθεση ότι παρόμοια ελάχιστη 

ονομαστική αξία είναι ισοδύναμη με 1 000 

ευρώ περίπου, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη διαγραφή της εξαίρεσης που επιτρέπει στους εκδότες να 

επιλέγουν το κράτος μέλος καταγωγής τους. Το κράτος μέλος καταγωγής διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην εποπτεία του ενημερωτικού δελτίου. Η δυνατότητα να επιλέξει την 

αρμόδια αρχή που θα ελέγχει το ενημερωτικό δελτίο ενισχύει μια κούρσα προς τα κάτω όσον 

αφορά την ποιότητα της εποπτείας, η οποία είναι επιζήμια για την αποτελεσματική προστασία 

των μικροεπενδυτών. 

 

Τροπολογία  318 

Kay Swinburne 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο iii – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, 

οι οποίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το 

κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή 

όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, κατ' επιλογή του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη 

μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 

εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, 

το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή 

όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, κατ' επιλογή του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη 

μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 

εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

Or. en 

 

Τροπολογία  319 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο iii – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, 

οι οποίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το 

κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή 

όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, κατ' επιλογή του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη 

μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 

εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι 

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, 

το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή 

όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, κατ' επιλογή του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη 

μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 

εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 
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περιπτώσεις: 

Or. en 

 

Τροπολογία  320 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο iii – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, 

οι οποίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το 

κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή 

όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, κατ' επιλογή του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη 

μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 

εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, 

το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή 

όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, κατ' επιλογή του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη 

μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 

εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο iii – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, 

οι οποίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το 

κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

iii) για όλους τους εκδότες κινητών αξιών 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, 

το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες 

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή 
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δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή 

όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, κατ' επιλογή του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη 

μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 

εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για 

εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, κατ' επιλογή του 

εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου 

που ζητεί την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση, με την επιφύλαξη 

μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες 

που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 

εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

Or. en 

 

Τροπολογία  322 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) ως «κράτος μέλος υποδοχής» νοείται 

το κράτος μέλος στο οποίο 

πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή 

ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, 

εφόσον το εν λόγω κράτος είναι 

διαφορετικό από το κράτος μέλος 

καταγωγής· 

ιδ) ως «κράτος μέλος όπου 

πραγματοποιείται η έκδοση» νοείται το 

κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται 

δημόσια προσφορά ή ζητείται η εισαγωγή 

προς διαπραγμάτευση, εφόσον το εν λόγω 

κράτος είναι διαφορετικό από το κράτος 

μέλος όπου εδρεύει ο εκδότης· 

 (Η παρούσα τροπολογία ισχύει για 

ολόκληρο το κείμενο) 

Or. es 

 

Τροπολογία  323 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιε) ως «οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων πλην των οργανισμών 

κλειστού τύπου» νοούνται τα αμοιβαία 

ιε) ως «οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων νοούνται οι οργανισμοί 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
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κεφάλαια και οι εταιρείες επενδύσεων που 

πληρούν αμφότερα τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

(ΟΣΕΚΑ), που έχουν αδειοδοτηθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 

2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οι 

οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων 

(ΟΕΕ) κατά την έννοια του άρθρου 4 

παράγραφος 1 εδάφιο (α) της οδηγίας 

2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  324 

Philippe De Backer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιε) ως «οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων πλην των οργανισμών 

κλειστού τύπου» νοούνται τα αμοιβαία 

κεφάλαια και οι εταιρείες επενδύσεων που 

πληρούν αμφότερα τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

ιε) ως «οργανισμοί συλλογικών 

επενδύσεων» νοούνται τα αμοιβαία 

κεφάλαια και οι εταιρείες επενδύσεων που 

πληρούν αμφότερα τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική διόρθωση - αυτή η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 28 του σχεδίου έκθεσης. 

 

Τροπολογία  325 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 κβ α) οι «επενδύσεις στην έρευνα», στο 

πλαίσιο αυτό, νοούνται ότι καλύπτουν 

ερευνητικό υλικό ή υπηρεσίες που 
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αφορούν ένα ή περισσότερα 

χρηματοπιστωτικά μέσα ή άλλα 

περιουσιακά στοιχεία, ή τους εκδότες ή 

εν δυνάμει εκδότες χρηματοπιστωτικών 

μέσων, ή είναι στενά συνδεδεμένες με 

συγκεκριμένη βιομηχανία ή αγορά, έτσι 

ώστε να παρέχουν πληροφορίες για 

απόψεις σχετικά με χρηματοοικονομικά 

μέσα, περιουσιακά στοιχεία ή εκδότες 

στο πλαίσιο του τομέα αυτού. Αυτό το 

είδος του υλικού ή των υπηρεσιών 

συνιστά ή υποδεικνύει ρητά ή σιωπηρά 

μια επενδυτική στρατηγική και παρέχει 

τεκμηριωμένη γνώμη σχετικά με την 

παρούσα ή τη μελλοντική αξία ή την αξία 

αυτών των μέσων ή των περιουσιακών 

στοιχείων ή, διαφορετικά, ανάλυση και 

πρωτότυπες ιδέες και συνάγει 

συμπεράσματα με βάση νέες ή 

υφιστάμενες πληροφορίες που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να 

επικαιροποιήσουν μια επενδυτική 

στρατηγική και είναι σχετικά και ικανά 

να προσθέσουν αξία στις αποφάσεις της 

επενδυτικής επιχείρησης για λογαριασμό 

των πελατών που χρεώνονται για την εν 

λόγω έρευνα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  326 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 κβ α) ως «σήμα ποιότητας» νοείται σήμα 

που χορηγεί η ΕΑΚΑΑ ή η αρμόδια αρχή 

σε συγκεκριμένη έκδοση αξιών όταν ο 

εκδότης δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο 

χωρίς να υποχρεούται· 

Or. es 
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Τροπολογία  327 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 κβ β) ως «ευρωπαϊκός αριθμός 

ταυτοποίησης ενημερωτικών δελτίων» 

νοείται ο κωδικός που δημιουργείται από 

την ΕΑΚΑΑ για την ταυτοποίηση των 

ενημερωτικών δελτίων και αποδίδεται 

από τις αρμόδιες αρχές· 

Or. es 

 

Τροπολογία  328 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές 

εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 

η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 42 για τον προσδιορισμό 

ορισμένων τεχνικών στοιχείων ορισμών 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 

των αριθμών που αναφέρονται στον 

ορισμό των «μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» στην παράγραφο 1 

στοιχείο στ), λαμβάνοντας υπόψη την 

κατάσταση που επικρατεί στις διάφορες 

εθνικές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάταξης των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν οι διαχειριστές 

οργανωμένων αγορών και πολυμερών 

μηχανισμών διαπραγμάτευσης, της 

ενωσιακής νομοθεσίας και των 

οικονομικών εξελίξεων. 

2. Για να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές 

εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 

η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 42 για τον προσδιορισμό 

ορισμένων τεχνικών στοιχείων ορισμών 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

εκτός της προσαρμογής των αριθμών που 

αναφέρονται στον ορισμό των «μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» στην 

παράγραφο 1 στοιχείο στ), λαμβάνοντας 

υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στις 

διάφορες εθνικές αγορές, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης των 

επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν οι 

διαχειριστές οργανωμένων αγορών και 

πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης, 

της ενωσιακής νομοθεσίας και των 

οικονομικών εξελίξεων. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αλλαγή του ορισμού των ΜΜΕ (και, ως εκ τούτου, και του ποιοί μπορούν να επωφεληθούν από 

το ελαφρύτερο καθεστώς των ΜΜΕ) δεν αποτελεί τεχνικό στοιχείο που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί στο επίπεδο 2. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να παρουσιάζεται ως 

αναθεώρηση του κειμένου του Επιπέδου 1. 

 

Τροπολογία  329 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 

δελτίου και εξαίρεση από την υποχρέωση 

αυτή 

Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 

δελτίου 

Or. es 

 

Τροπολογία  330 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Δεν γίνεται καμία δημόσια προσφορά 

κινητών αξιών στην Ένωση πριν από τη 

δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. 

1. Δεν γίνεται καμία δημόσια προσφορά 

κινητών αξιών στην Ένωση πριν από τη 

δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου 

σχετικά με τις προοπτικές των MMΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  331 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 
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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: 

διαγράφεται 

α) η προσφορά γίνεται μόνο στο εν λόγω 

κράτος μέλος, 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. 

 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ την εφαρμογή 

της δυνατότητας που χορηγείται βάσει 

της παρούσας παραγράφου, 

συμπεριλαμβανομένης της επιλεχθείσας 

συναλλακτικής αξίας της προσφοράς 

κάτω από την οποία εφαρμόζεται η 

εξαίρεση για εγχώριες προσφορές. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  332 

Jonás Fernández 

 

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: 

διαγράφεται 

α) η προσφορά γίνεται μόνο στο εν λόγω 

κράτος μέλος, 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. 
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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 επιλεχθείσας 

συναλλακτικής αξίας της προσφοράς 

κάτω από την οποία εφαρμόζεται η 

εξαίρεση για εγχώριες προσφορές. 

 

Or. es 

 

Τροπολογία  333 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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: 

διαγράφεται 

α) η προσφορά γίνεται μόνο στο εν λόγω 

κράτος μέλος, 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. 

 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ την εφαρμογή 

της δυνατότητας που χορηγείται βάσει 

της παρούσας παραγράφου, 

συμπεριλαμβανομένης της επιλεχθείσας 

συναλλακτικής αξίας της προσφοράς 

κάτω από την οποία εφαρμόζεται η 

εξαίρεση για εγχώριες προσφορές. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η εθνική διακριτική ευχέρεια που αντιπροσωπεύει αυτή η παράγραφος είναι το χαρακτηριστικό 
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που αντιβαίνει όσο κανένα άλλο την ενωσιακή πτυχή του CMU και θα πρέπει να αφαιρεθεί. H 

Oμάδα των Πρασίνων προτείνει ένα καθεστώς χωρίς ενημερωτικό δελτίο κάτω από 500K, ένα 

ελαφρύτερο ενημερωτικό δελτίο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έκδοσης έως 10 

εκατομμύρια) και δευτερεύοντα ζητήματα, καθώς και έκδοση καθεστώτος παντού για όλες τις 

άλλες περιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  334 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

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. Κράτος μέλος εξαιρεί δημόσιες 

προσφορές κινητών αξιών από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 

δελτίου της παραγράφου 1 εάν:: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

H εισαγωγή της εξαίρεσης αυτής ως ενιαίας απαίτησης σε ολόκληρη την ΕΕ θα επιτρέψει 

μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις ΜΜΕ και την πρόληψη των διαφορών σε ολόκληρη την 

ενιαία αγορά για τις ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  335 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η προσφορά γίνεται μόνο στο εν λόγω 

κράτος μέλος, και 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  336 

Kay Swinburne 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η προσφορά γίνεται μόνο στο εν λόγω 

κράτος μέλος, και 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους σοβαρότητας όσον αφορά τη δημιουργία ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ πρέπει 

να διασφαλιστεί ότι οι απαλλαγές για τις ΜΜΕ δεν χορηγούνται μόνο όταν επιθυμούν να 

παραμείνουν εντός των ορίων των εγχώριων αγορών τους. Με τον περιορισμό της απαλλαγής, 

ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακό επίπεδο, περιορίζεται η 

αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς για τις ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  337 

Tom Vandenkendelaere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η προσφορά γίνεται μόνο στο εν λόγω 

κράτος μέλος, και 

α) η προσφορά δεν υπόκειται σε 

γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24, 

και  

Or. en 

 

Τροπολογία  338 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

10 000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

διαγράφεται 
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υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  339 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 5 

000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  340 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 5 

000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  341 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η συνολική ανταλλακτική αξία της β) η συνολική ανταλλακτική αξία της 
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προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

10 000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 

προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5 

000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  342 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ την εφαρμογή 

της δυνατότητας που χορηγείται βάσει 

της παρούσας παραγράφου, 

συμπεριλαμβανομένης της επιλεχθείσας 

συναλλακτικής αξίας της προσφοράς 

κάτω από την οποία εφαρμόζεται η 

εξαίρεση για εγχώριες προσφορές. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ την εφαρμογή 

της δυνατότητας που χορηγείται βάσει 

της παρούσας παραγράφου, 

συμπεριλαμβανομένης της επιλεχθείσας 

συναλλακτικής αξίας της προσφοράς 

κάτω από την οποία εφαρμόζεται η 

εξαίρεση για εγχώριες προσφορές. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  344 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Tα αναφερόμενα κατώτατα όρια θα 

αξιολογηθούν μετά από ένα έτος 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

τροποποιούνται, εάν αυτό προκύψει από 

την αξιολόγηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 

Neena Gill 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή κινητών 

αξιών προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά η οποία βρίσκεται ή 

λειτουργεί εντός της Ένωσης πριν από τη 

δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. 

3. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή κινητών 

αξιών προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά η οποία βρίσκεται ή 

λειτουργεί εντός της Ένωσης πριν από τη 

δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. Για τις 

κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση από ΜΜΕ σε ΠΜΔ, 

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 

ανάπτυξης ΜΜΕ, εφαρμόζεται η 

απλουστευμένη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 15. Τα κράτη 

μέλη δεν επιβάλλουν σε εθνικό επίπεδο 

απαιτήσεις γνωστοποίησης που θα 

συνιστούσαν δυσανάλογη ή περιττή 

επιβάρυνση σε σχέση με τις προσφορές 

αυτές, εντείνοντας έτσι τον 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Or. en 
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Τροπολογία  346 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, συμπεριλαμβανομένων των 

δεικτών πληθωρισμού και 

συναλλαγματικής ισοτιμίας των εκτός 

του ευρώ νομισμάτων, η Επιτροπή 

μπορεί να θεσπίζει, μέσω κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 42, μέτρα που αφορούν το 

κατώτατο όριο που προβλέπεται στο 

σημείο (β) της παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη και τα νομίσματα της ΕΕ εκτός του ευρώ. 

Τροπολογία  347 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν η δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

ή η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση 

σε οργανωμένη αγορά δεν εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, ο 

εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που 

ζητεί την εισαγωγή την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 

δικαιούται να καταρτίσει ενημερωτικό 

δελτίο εθελοντικά σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. 

Όταν η δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

ή η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση 

σε οργανωμένη αγορά δεν εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, ο 

εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που 

ζητεί την εισαγωγή την εισαγωγή προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά 

δικαιούται να καταρτίσει ενημερωτικό 

δελτίο εθελοντικά σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. Η εθελοντική 

κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου 
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μπορεί να οδηγήσει στην χορήγηση 

εθνικού σήματος ποιότητας από την 

αρμόδια αρχή ή ευρωπαϊκού σήματος 

ποιότητας από την ΕΑΚΑΑ. 

Or. es 

 


