
 

 

P7_TA(2013)0489 

Βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα ***I 

Tροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Nοεμβρίου 2013 στην πρόταση 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα 

πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 

2012/0169(COD))1 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Τροπολογία  1 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

TO ΕΥΡΩΠAΪKO ΚOΙNOBOΥΛΙO KAΙ TO ΣΥMBOΥΛΙO THΣ ΕΥΡΩΠAΪKHΣ ΕNΩΣHΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

                                                 
1  Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 

57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0368/2013). 
*  Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.  



 

 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας1, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,  

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στους μικροεπενδυτές προσφέρεται όλο και περισσότερο ευρεία ποικιλία διαφόρων 

τύπων επενδυτικών προϊόντων όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν μια 

επένδυση. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να παρέχουν ειδικές επενδυτικές λύσεις 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μικροεπενδυτών, αλλά είναι συχνά περίπλοκα και 

δυσνόητα. Οι υφιστάμενες γνωστοποιήσεις πληροφοριών στους επενδυτές για τα εν 

λόγω επενδυτικά προϊόντα είναι ασυντόνιστες και συχνά δεν βοηθούν τους 

μικροεπενδυτές να συγκρίνουν μεταξύ των διαφόρων προϊόντων, να κατανοούν τα 

χαρακτηριστικά τους ή να βελτιώνουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση αυτών των 

επενδυτών. Κατά συνέπεια, οι μικροεπενδυτές έχουν συχνά πραγματοποιήσει 

επενδύσεις με κινδύνους και κόστος που δεν ήταν πλήρως κατανοητά από τους εν λόγω 

επενδυτές, και έχουν υποστεί ως εκ τούτου απρόβλεπτες ζημίες σε κάποιες περιπτώσεις. 

(2) Η βελτίωση των διατάξεων σχετικά με τη διαφάνεια των επενδυτικών προϊόντων που 

προσφέρονται στους μικροεπενδυτές αποτελεί σημαντικό μέτρο για την προστασία των 

επενδυτών και αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

μικροεπενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως στον απόηχο της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη 

ληφθεί σε επίπεδο Ένωσης μέσω της ανάπτυξης του καθεστώτος βασικών πληροφοριών 

για τους επενδυτές που θεσπίστηκε με την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους 

οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).  

(3) Οι διαφορετικοί κανόνες που ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο που προσφέρει τα 

επενδυτικά προϊόντα και με τις εθνικές ρυθμίσεις για τον συγκεκριμένο τομέα 

δημιουργούν άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων προϊόντων και των 

                                                 
1 ΕΕ C 70 της 9.3.2013, σ. 2. 



 

 

διαφόρων διαύλων διανομής, προκαλώντας επιπλέον εμπόδια στην ενιαία αγορά στον 

τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη 

προβεί σε αποκλίνουσες και ασυντόνιστες ενέργειες για την αντιμετώπιση των 

ελλείψεων σε μέτρα προστασίας των επενδυτών και είναι πιθανό ότι η εξέλιξη αυτή θα 

συνεχιστεί. Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις ως προς τις γνωστοποιήσεις για τα 

επενδυτικά προϊόντα εμποδίζουν την ανάπτυξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

των διαφόρων παραγωγών επενδυτικών προϊόντων και των πωλητών των εν λόγω 

προϊόντων και, ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Επίσης, ένα πιθανό 

αποτέλεσμα θα είναι το άνισο επίπεδο προστασίας των επενδυτών στην Ένωση. Οι 

διαφορές αυτές αποτελούν εμπόδιο για την εγκαθίδρυση και την ομαλή λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς. Κατά συνέπεια, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα 

με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί την 

κατάλληλη νομική βάση. 

(4) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ομοιόμορφοι κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης που θα 

εφαρμόζονται σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά επενδυτικών προϊόντων και θα 

αφορούν τη διαφάνεια, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαφορές και να μειωθεί το 

κόστος και η αβεβαιότητα για τους παρόχους και τους διανομείς των προϊόντων. 

Είναι αναγκαίος ένας κανονισμός ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κοινό πρότυπο για τα 

βασικά έγγραφα πληροφοριών θα θεσπιστεί με τέτοιον ενιαίο τρόπο, ώστε να είναι σε 

θέση να εναρμονίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών. Οι άμεσα 

εφαρμοστέοι κανόνες του κανονισμού θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην 

αγορά επενδυτικών προϊόντων υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις. Έτσι θα διασφαλιστούν 

επίσης ομοιόμορφες γνωστοποιήσεις αποτρέποντας την υιοθέτηση αποκλινουσών 

εθνικών απαιτήσεων συνεπεία της μεταφοράς μιας οδηγίας. Η χρήση κανονισμού 

ενδείκνυται επίσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πωλητές επενδυτικών 

προϊόντων υπόκεινται σε ομοιόμορφες απαιτήσεις όσον αφορά την παροχή του βασικού 

εγγράφου πληροφοριών στους μικροεπενδυτές.  

(5) Αν και η βελτίωση των γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά προϊόντα είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, εξίσου σημαντικές είναι οι αποτελεσματικά ρυθμιζόμενες 

διαδικασίες πώλησης για τα προϊόντα αυτά. Ο παρών κανονισμός είναι 

                                                                                                                                                           
1 ΕΕ C 11 της 15.1.2013, σ. 59. 



 

 

συμπληρωματικός προς τα μέτρα για την διανομή (συμπεριλαμβανομένων των 

επενδυτικών συμβουλών, των μέτρων προστασίας των επενδυτών και άλλων 

υπηρεσιών πωλήσεων) της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου1. Συμπληρώνει επίσης τα μέτρα που λαμβάνονται για την διανομή των 

ασφαλιστικών προϊόντων στην οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου2.  

(6) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα και τις 

υποκείμενες επενδύσεις, ανεξάρτητα από τη μορφή ή την δομή τους, που παράγονται 

από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να παρέχουν επενδυτικές 

ευκαιρίες στους μικροεπενδυτές, όταν η απόδοση που προσφέρεται στον επενδυτή είναι 

εκτεθειμένη στις επιδόσεις ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή τιμών 

αναφοράς▐. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδυτικά προϊόντα όπως τα επενδυτικά 

κεφάλαια και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και τις υποκείμενες επενδύσεις 

εκείνων των επενδυτικών κεφαλαίων και ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και 

τα▐προϊόντα λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που 

κατέχονται άμεσα, όπως κρατικά ομόλογα ή μετοχές που αποτελούν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά η 

οποία βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους ή λειτουργεί εντός αυτού. Οι δέσμες 

δομημένων προϊόντων λιανικής παρεμβαίνουν μεταξύ του επενδυτή και των αγορών 

μέσω μιας διαδικασίας «δεσμοποίησης», συσκευασίας ή ομαδοποίησης περιουσιακών 

στοιχείων ώστε να δημιουργηθούν διάφορα ανοίγματα, να παρέχονται διαφορετικά 

χαρακτηριστικά προϊόντων ή να επιτυγχάνονται διαφορετικές διαρθρώσεις κόστους σε 

σύγκριση με την άμεση κατοχή. Αυτές οι «δέσμες» μπορούν να επιτρέψουν στους 

μικροεπενδυτές να ασκούν επενδυτικές στρατηγικές στις οποίες κάτω από άλλες 

συνθήκες δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ή θα ήταν ανέφικτες, αλλά μπορεί 

επίσης να απαιτούν τη διαθεσιμότητα πρόσθετων πληροφοριών που διατίθενται, ιδίως 

προκειμένου να καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων 

                                                 
1  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των 

οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 

93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.). 
2  Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 

Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 
3). 



 

 

συγκρότησης δεσμών επενδύσεων και να διασφαλιστεί ότι οι μικροεπενδυτές είναι σε 

θέση να κατανοούν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των επενδυτικών 

προϊόντων λιανικής. 

(6α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να ισχύει για μετοχές ή μερίδια οντοτήτων 

ειδικού σκοπού και εταιρειών χαρτοφυλακίου, τις οποίες μπορεί να συστήσει ένας 

παραγωγός επενδυτικού προϊόντος για να παρακάμψει τον παρόντα κανονισμό. 

(6β) Οι δέσμες επενδυτικών προϊόντων πρέπει να προσφέρουν σαφή οφέλη στους 

μικροεπενδυτές, όπως διασπορά επενδυτικών κινδύνων σε πολλούς διαφορετικούς 

οικονομικούς τομείς ή πολλά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, οι τεχνικές 

δεσμοποίησης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν προκειμένου τα επενδυτικά 

προϊόντα να αποκτήσουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα αποσκοπούν στην 

παραπλάνηση των καταναλωτών, όταν αυτοί λαμβάνουν την απόφαση να 

επενδύσουν. Ορισμένα προϊόντα με εκμαυλιστικά αρχικά επιτόκια εκμεταλλεύονται 

τις συμπεριφορικές προκαταλήψεις των μικροεπενδυτών, στην περίπτωση αυτή την 

προτίμησή τους για άμεσα ελκυστικές αποδόσεις. Η χρήση ονομασιών προϊόντων 

που υπονοούν μεγαλύτερη της δυνατής ασφάλεια εκμεταλλεύεται τις συμπεριφορικές 

προκαταλήψεις των καταναλωτών με ανάλογο τρόπο, χρησιμοποιώντας την 

αποστροφή τους στον κίνδυνο. Κατά συνέπεια, αυτές οι τεχνικές δεσμοποίησης 

δημιουργούν τον κίνδυνο να επικεντρωθεί ο επενδυτής ιδιαίτερα στα άμεσα 

οικονομικά οφέλη χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως τους συναφείς μελλοντικούς 

κινδύνους. Ο παρών κανονισμός πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή χαρακτηριστικών 

δεσμοποίησης τα οποία εκμεταλλεύονται τις προκαταλήψεις κατά την λήψη 

αποφάσεων των επενδυτών, προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια και η καλύτερη 

κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τη δέσμη επενδυτικών προϊόντων για 

ιδιώτες επενδυτές.  

(7) ▐ Τα ασφαλιστικά προϊόντα που δεν προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες ▐ θα πρέπει να 

αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. ▐Δεδομένου ότι στόχος του 

παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της συγκρισιμότητας και της κατανόησης των 

πληροφοριών σχετικά με επενδυτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά σε 

μικροεπενδυτές ▐ επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προϊόντα και ατομικά 

συνταξιοδοτικά προϊόντα θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται παροχή χρηματοδοτικής 



 

 

συνεισφοράς από τον εργοδότη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και υπό την προϋπόθεση 

ότι ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος δεν έχει επιλογή ως προς τον πάροχο 

συνταξιοδοτικών προϊόντων. Τα επενδυτικά κεφάλαια που διατίθενται σε θεσμικούς 

επενδυτές επίσης δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, διότι 

δεν προορίζονται προς πώληση σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, τα επενδυτικά προϊόντα 

που έχουν σκοπό τη συσσώρευση αποταμιεύσεων για ατομικές συντάξεις πρέπει να 

παραμείνουν στο πεδίο εφαρμογής, επειδή συχνά ανταγωνίζονται με τα άλλα προϊόντα 

στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και διανέμονται με παρόμοιο τρόπο στους 

μικροεπενδυτές. 

(8)  Προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

υποχρεώσεων που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό και των υποχρεώσεων που 

θεσπίζονται με την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1 και την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου2, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω οδηγίες λειτουργούν 

συμπληρωματικά προς τον παρόντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών πρέπει να ενσωματώνει το περιληπτικό σημείωμα που παρέχει βασικές 

πληροφορίες όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ 

κατόπιν επανεξέτασης του παρόντος κανονισμού. 

(8α) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το επενδυτικό 

προϊόν που παράγουν είναι συμβατό με το προφίλ των μικροεπενδυτών στους οποίους 

απευθύνεται. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμόζουν μια διαδικασία εκ των 

προτέρων έγκρισης προϊόντος, ώστε να διασφαλίζουν ότι τα επενδυτικά τους 

προϊόντα δεν εκθέτουν τους μικροεπενδυτές σε υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία τα 

χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής των οποίων δεν είναι ευκόλως κατανοητά. 

(8β) Οι αρμόδιες αρχές και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) θα πρέπει να 

λαμβάνουν, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον 

                                                 
1  Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης 

Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη 

δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την 

τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64). 
2  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 

Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης 
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1). 



 

 

έλεγχο του περιεχομένου των βασικών εγγράφων πληροφοριών, την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και τη διασφάλιση της προστασίας των 

πελατών και των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι εξουσίες της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) πρέπει να ευθυγραμμίζονται με συνεκτικό 

τρόπο με εκείνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Kινητών Aξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στα 

πλαίσια της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 

αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/EΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [MIFIR].  

(9) Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων – όπως οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, 

οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι εκδότες τίτλων, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι εταιρείες 

επενδύσεων – θα πρέπει να καταρτίζουν το βασικό έγγραφο πληροφοριών για τα 

επενδυτικά προϊόντα που παράγουν, καθώς βρίσκονται στην καλύτερη θέση να 

γνωρίζουν το προϊόν και είναι υπεύθυνοι για αυτό. Οι παραγωγοί επενδυτικών 

προϊόντων πρέπει να θέτουν το βασικό έγγραφο πληροφοριών στη διάθεση του 

πωλητή του επενδυτικού προϊόντος. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να 

καταρτίζεται από τον παραγωγό επενδυτικών προϊόντων, και το παράρτημα 

(συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών) από τον πωλητή του επενδυτικού προϊόντος 

πριν να μπορούν τα προϊόντα να πωληθούν σε μικροεπενδυτές. Ωστόσο, σε περίπτωση 

που ένα προϊόν δεν πωλείται σε μικροεπενδυτές, δεν υπάρχει ανάγκη να συνταχθεί 

βασικό έγγραφο πληροφοριών, και όταν είναι ανέφικτο να συντάξει ο παραγωγός του 

επενδυτικού προϊόντος το βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτό μπορεί να ανατεθεί σε 

άλλους. Σε περίπτωση που η κατάρτιση του βασικού εγγράφου πληροφοριών 

ανατίθεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε τρίτους, ο παραγωγός του επενδυτικού 

προϊόντος πρέπει να φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάρτιση και το 

περιεχόμενό του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση και διαθεσιμότητα 

βασικών εγγράφων πληροφοριών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη 

δημοσίευση εκ μέρους του παραγωγού επενδυτικών προϊόντων μέσω δικτυακού τόπου 

της επιλογής του. 

(10) Προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των μικροεπενδυτών, είναι αναγκαίο να 

εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά προϊόντα είναι ακριβείς, 

δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές για τους εν λόγω επενδυτές. Ο παρών 



 

 

κανονισμός πρέπει, συνεπώς, να ορίσει κοινά πρότυπα για τη σύνταξη του βασικού 

εγγράφου πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι γίνεται κατανοητό από τους 

μικροεπενδυτές. Λόγω των προβλημάτων που έχουν πολλοί μικροεπενδυτές όσον 

αφορά την κατανόηση της ειδικευμένης χρηματοοικονομικής ορολογίας, ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στο λεξιλόγιο και το ύφος της γραφής που χρησιμοποιούνται 

στο έγγραφο. Πρέπει επίσης να οριστούν κανόνες σχετικά με τη γλώσσα στην οποία θα 

πρέπει να συντάσσεται. Ο υπολογισμός του κόστους που μπορεί να προκύψει θα 

πρέπει επίσης να εξηγείται κατά τρόπο κατανοητό. Επιπλέον, οι μικροεπενδυτές θα 

πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το βασικό έγγραφο πληροφοριών αφ εαυτού 

χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν σε άλλες πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει 

να αποκλείει τη χρήση, εντός του βασικού εγγράφου πληροφοριών, παραπομπών σε 

άλλα έγγραφα τα οποία μπορεί να περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες που 

ενδεχομένως να ενδιαφέρουν ορισμένους μικροεπενδυτές. 

(11) Οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να 

λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει και να συγκρίνουν διαφορετικά 

επενδυτικά προϊόντα αλλά, αν οι πληροφορίες δεν είναι σύντομες και περιεκτικές, 

υπάρχει κίνδυνος να μην τις χρησιμοποιήσουν. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών, ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να περιέχει μόνο τις βασικές πληροφορίες, ιδίως σε ό, τι αφορά τη 

φύση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον 

είναι δυνατόν να χαθούν κεφάλαια, του κόστους και του προφίλ ανταμοιβής του 

κινδύνου, υπό μορφή συνοπτικού δείκτη, του προϊόντος, και της υποκείμενης 

επένδυσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις, και ορισμένες άλλες 

ειδικές πληροφορίες που ενδέχεται να απαιτούνται για την κατανόηση των 

χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων ειδών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για προγραμματισμό συνταξιοδότησης. Η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα παροχής βασικών πληροφοριών 

σχετικά με το προφίλ κινδύνου των κρατικών ομολόγων που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

από τον ευρωπαϊκό δημόσιο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, που 

αναφέρεται στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη 

ανάγνωση στις 16 Ιανουαρίου 2013 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

.../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 



 

 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας1,. 

(11α) Θα πρέπει να δίδεται σαφής εικόνα στους επενδυτές όσον αφορά το κόστος και τις 

αμοιβές που θα κληθούν να καταβάλουν στο πλαίσιο της επένδυσής τους, όχι μόνο 

κατά τη σύναψη της συναλλαγής αλλά και κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Οι 

αμοιβές θα πρέπει να γνωστοποιούνται πλήρως σε συνδυαστικούς, σωρευτικούς 

όρους καθώς και σε χρήμα. Οι χρεώσεις για την παροχή συμβουλών θα πρέπει να 

υπολογίζονται με απλούστερο τρόπο ώστε ο επενδυτής να μπορεί να κατανοεί με 

μεγαλύτερη ευκολία το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί. 

(11β) Η ΕΑΤ, η ΕΑΑΕΣ και η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναπτύξουν έναν διαδικτυακό αναλυτή 

επενδυτικών κεφαλαίων, ο οποίος θα παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να 

υπολογίζουν την τελική αξία της επένδυσής τους λαμβανομένων υπόψη των αμοιβών 

και του κόστους. 

(12) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να καταρτίζεται σε μορφότυπο που 

επιτρέπει στους μικροεπενδυτές να συγκρίνουν διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, 

δεδομένου ότι οι συμπεριφορές και ικανότητες των καταναλωτών είναι τέτοιες ώστε ο 

μορφότυπος, η παρουσίαση και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να 

σχεδιάζονται και να καταρτίζονται προσεκτικά, ώστε να μεγιστοποιείται η εξοικείωση 

με το βασικό έγγραφο πληροφοριών συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην 

ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, στην κατανόηση και τη χρήση των 

πληροφοριών. Η ίδια σειρά ενοτήτων και οι τίτλοι για τις εν λόγω ενότητες θα πρέπει να 

εφαρμόζονται για κάθε έγγραφο. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες των πληροφοριών που 

πρόκειται να περιλαμβάνονται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών για διαφορετικά 

προϊόντα και η παρουσίαση των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν 

περαιτέρω μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που θα λαμβάνουν υπόψη την 

υφιστάμενη και την συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα των διαφόρων τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών στους 

καταναλωτές. Επιπλέον, ορισμένα επενδυτικά προϊόντα παρέχουν στους 

μικροεπενδυτές δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών υποκείμενων επενδύσεων και 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0012. 



 

 

μπορεί να συνεπάγονται κόστος και χρεώσεις που εξαρτώνται από τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του πελάτη, όπως η ηλικία του ή το ποσό που έχει επιλέξει να 

επενδύσει. Τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση 

του μορφοτύπου.  

(12α) Μια ετικέτα προειδοποίησης για πολυπλοκότητα όσον αφορά τα πολύπλοκα προϊόντα 

που φαίνονται να είναι ακατάλληλα για τους μικροεπενδυτές θα πρέπει να 

εμφανίζεται στο επάνω μέρος του βασικού εγγράφου πληροφοριών. Αυτό το 

πρόσθετο επίπεδο διαφάνειας θα συμβάλει ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν 

τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνουν και 

να αποφεύγεται η καταχρηστική πώληση προϊόντων. 

(13) Οι μικροεπενδυτές επιζητούν όλο και περισσότερο όχι μόνο οικονομικό όφελος με τις 

επενδυτικές αποφάσεις τους. Συχνά, επιδιώκουν επίσης άλλους σκοπούς όπως 

κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους. Επιπλέον, η πληροφόρηση σχετικά με τις μη 

οικονομικές πτυχές των επενδύσεων μπορεί να είναι σημαντική για τα πρόσωπα που 

επιθυμούν να πραγματοποιούν βιώσιμες, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ωστόσο, οι 

πληροφορίες σχετικά με κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα 

σχετικά με τη διακυβέρνηση που επιδιώκει ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων μπορεί 

να είναι δύσκολο να συγκριθούν ή μπορεί και να είναι ανύπαρκτες. Ως εκ τούτου, είναι 

σκόπιμο να εναρμονιστούν περαιτέρω οι λεπτομέρειες των πληροφοριών σχετικά με το 

εάν τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα ή τα ζητήματα διακυβέρνησης έχουν 

ληφθεί υπόψη και, εάν ναι, με ποιους τρόπους. 

(14) Το βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να είναι σαφώς διακριτό και ξεχωριστό από 

όλες τις διαφημιστικές ανακοινώσεις. Η σημασία του δεν θα πρέπει να μειώνεται από 

αυτά τα άλλα έγγραφα. Ο μικροεπενδυτής πρέπει να επιβεβαιώνει την παραλαβή. 

(15) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει αξιόπιστες 

πληροφορίες, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί από τους παραγωγούς 

επενδυτικών προϊόντων και τους πωλητές επενδυτικών προϊόντων να επικαιροποιούν 

το βασικό έγγραφο πληροφοριών. Η οντότητα που παρέχει ή πωλεί το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών θα πρέπει επίσης να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που παρέχει στον 

μικροεπενδυτή. Προς τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν, με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη που θα εκδοθεί από την Επιτροπή, λεπτομερείς κανόνες σχετικά 



 

 

με τους όρους και τη συχνότητα της επανεξέτασης των πληροφοριών και την 

αναθεώρηση του βασικού εγγράφου πληροφοριών και του παραρτήματός του. Το 

βασικό έγγραφο πληροφοριών και όλες οι επικαιροποιήσεις του θα πρέπει να 

κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή. 

(16) Τα βασικά έγγραφα πληροφοριών αποτελούν το υπόβαθρο για τη λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων από μικροεπενδυτές. Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί επενδυτικών 

προϊόντων και οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων έχουν σημαντική ευθύνη έναντι των 

μικροεπενδυτών και πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του 

παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 

μικροεπενδυτές που βασίστηκαν σε ένα βασικό έγγραφο πληροφοριών για την 

επενδυτική τους απόφαση έχουν πραγματικό δικαίωμα προσφυγής. Επίσης, θα πρέπει 

να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μικροεπενδυτές σε όλη την Ένωση έχουν το ίδιο δικαίωμα 

να ζητούν αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να υποστούν λόγω περιπτώσεων μη 

συμμόρφωσης των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Επομένως, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι 

κανόνες όσον αφορά την ευθύνη των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων. Επίσης, θα 

πρέπει να εφαρμοστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις κυρώσεις 

προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καταστήσει 

σαφές ότι ο μικροεπενδυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλογίζει ευθύνες στους 

παραγωγούς προϊόντος για μια παράβαση του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση που 

υφίσταται ζημία μέσω της χρήσης του βασικού εγγράφου πληροφοριών που ήταν 

παραπλανητικό, ανακριβές ή ανακόλουθο με το ενημερωτικό δελτίο, ή με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις του προϊόντος εάν δεν έχει καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο. 

(17) Δεδομένου ότι γενικά οι μικροεπενδυτές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα σχετικά με τις 

εσωτερικές διαδικασίες των παραγωγών επενδυτικών προϊόντων, ▐ δεν πρέπει να φέρει 

ο μικροεπενδυτής το βάρος της απόδειξης. Ο μικροεπενδυτής θα πρέπει να αναφέρει 

τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν πληροί 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Ο παραγωγός του 

επενδυτικού προϊόντος θα πρέπει να απαντήσει στην αιτίαση αυτή. 

(18) Η αστική ευθύνη ενός παραγωγού επενδυτικού προϊόντος που δεν καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διέπεται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που 

καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Το δικαστήριο 



 

 

που είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά με μια αξίωση για αστική ευθύνη που έχει 

ασκηθεί από μικροεπενδυτή θα πρέπει να καθορίζεται από τους σχετικούς κανόνες περί 

διεθνούς δικαιοδοσίας.  

(19) Προκειμένου οι μικροεπενδυτές να είναι σε θέση να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις 

εν επιγνώσει, οι πωλητές επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να υποχρεούνται να 

παρέχουν το βασικό έγγραφο πληροφοριών εγκαίρως πριν από κάθε συναλλαγή. Ο 

επενδυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει με υπογραφή, είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά, 

ότι έλαβε το βασικό έγγραφο πληροφοριών. Αυτή η απαίτηση θα πρέπει να 

εφαρμόζεται ▐ανεξάρτητα από τον τόπο ή τον τρόπο που λαμβάνει χώρα η πράξη. 

Στους συμβούλους ή πωλητές περιλαμβάνονται τόσο οι διανομείς όσο και οι ίδιοι οι 

παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων όταν επιλέγουν να παρέχουν συμβουλές ή να 

πωλούν τα προϊόντα απευθείας σε μικροεπενδυτές. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1. Εφόσον είναι δυνατόν, θα πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές μια 

προθεσμία υπαναχώρησης κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να αποφασίζουν 

την ακύρωση της συναλλαγής. 

(20) Θα πρέπει να θεσπισθούν ομοιόμορφοι κανόνες προκειμένου να δοθεί στον πωλητή του 

επενδυτικού προϊόντος κάποιο περιθώριο επιλογής όσον αφορά το μέσο με το οποίο το 

βασικό έγγραφο πληροφοριών παρέχεται στους μικροεπενδυτές, ώστε να είναι δυνατή η 

χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις περιπτώσεις που αυτό είναι σκόπιμο λόγω των 

συνθηκών της συναλλαγής. Ωστόσο, οι μικροεπενδυτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

να το λάβουν σε χαρτί. Για να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης ο καταναλωτής σε 

πληροφορίες, το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να παρέχεται πάντοτε 

δωρεάν. 

(21) Για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε επενδυτικά προϊόντα για 

ιδιώτες επενδυτές και στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνολικά, θα πρέπει να 

θεσπιστούν απαιτήσεις για κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν 

                                                 
1  Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 

Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ, (ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16). 



 

 

ότι οι μικροεπενδυτές λαμβάνουν ουσιαστική απάντηση σε τυχόν καταγγελίες από τον 

παραγωγό επενδυτικών προϊόντων. 

(21α) Παρ' όλο που η βελτίωση των γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά προϊόντα είναι 

απαραίτητη για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των μικροεπενδυτών στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, οι κανόνες για τον σχεδιασμό των προϊόντων είναι εξίσου 

σημαντικοί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των 

μικροεπενδυτών. Οι ανεπαρκείς συμβουλές από οικονομικούς συμβούλους, οι 

προκαταλήψεις κατά τη λήψη αποφάσεων και στοιχεία που δείχνουν ότι η 

οικονομική συμπεριφορά εξαρτάται πρωτίστως από ψυχολογικούς παράγοντες 

εγείρουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω του περιορισμού της 

πολυπλοκότητας κατά τη δημιουργία δεσμών επενδυτικών προϊόντων. 

(22) Οι διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών επιτρέπουν την ταχύτερη και 

λιγότερο δαπανηρή διευθέτηση των διαφορών από τα δικαστήρια και μειώνουν την 

επιβάρυνση του δικαστικού συστήματος. Για το σκοπό αυτό, οι παραγωγοί και οι 

πωλητές επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να υποχρεούνται να συμμετέχουν στις εν 

λόγω διαδικασίες που έχουν κινηθεί από μικροεπενδυτές σχετικά με τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, με την επιφύλαξη 

ορισμένων διασφαλίσεων σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής 

προστασίας. Ειδικότερα, οι διαδικασίες για την εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν 

πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα τα οποία έχουν τα μέρη που μετέχουν στις 

σχετικές διαδικασίες, να προσφεύγουν ενώπιον των δικαστηρίων. Η οδηγία 

2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 θα πρέπει να 

εφαρμόζεται για την επίλυση διαφορών δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

(23) Δεδομένου ότι το βασικό έγγραφο πληροφοριών θα πρέπει να παράγεται για επενδυτικά 

προϊόντα από οντότητες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών 

αγορών που αφορούν τις τράπεζες, τις ασφαλίσεις, τις κινητές αξίες και τα επενδυτικά 

κεφάλαια, είναι άκρως σημαντικό να εξασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των παραγωγών επενδυτικών 

                                                 
1  Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 

Μαΐου 2013, για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 

(οδηγία για την ΕΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63).  



 

 

προϊόντων ώστε να έχουν μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. 

(23α) Η αύξηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Ένωση και στις 

εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να διευκολυνθεί μέσω της παροχής επαρκών 

ανθρωπίνων πόρων και κατάλληλων οικονομικών μέσων. 

(24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την ενίσχυση 

των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και προκειμένου 

να διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 

ότι οι παραβάσεις του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 

κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν αποτρεπτικό 

αποτέλεσμα και να ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών με την προειδοποίησή τους 

σχετικά με επενδυτικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο κατά παράβαση του 

παρόντος κανονισμού, οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει ▐να δημοσιεύονται▐. 

(25) Προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον καθορισμό λεπτομερειών 

σχετικά με την παρουσίαση και τον μορφότυπο του βασικού εγγράφου πληροφοριών, 

σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο 

βασικό έγγραφο πληροφοριών, λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά το χρόνο παροχής 

του βασικού εγγράφου πληροφοριών καθώς και σε σχέση με την επανεξέταση και 

αναθεώρηση του εγγράφου. Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις και έρευνες καταναλωτών κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. 

Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

(26) Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων που έχουν 

αναπτύξει η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΤ και η ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 όσον αφορά τη 

μεθοδολογία που διέπει την παρουσίαση του κινδύνου και της ανταμοιβής και τον 

υπολογισμό του κόστους, καθώς επίσης τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια 

και τα κριτήρια διακυβέρνησης, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 



 

 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 

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

1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.  

(27) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την 

εποπτεία των αρμοδίων αρχών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διέπει την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την Μικτή Επιτροπή ΕΕA στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται 

στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 

οδηγία 95/46/ΕΚ και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις ΕΕA θα πρέπει 

να γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

(28) Αν και οι ΟΣΕΚΑ είναι επενδυτικά προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος 

κανονισμού, η πρόσφατη καθιέρωση των απαιτήσεων σχετικά με τις βασικές 

πληροφορίες για τους επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ σημαίνει ότι θα 

ήταν αναλογικό να παραχωρηθεί στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ μεταβατική περίοδος 5 ετών 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα 

υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Μετά την εν λόγω περίοδο θα υπόκεινται στον 

                                                 
1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 24ης Νοεμβρίου 2010 με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12), κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά 
με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48) και 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) (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).  



 

 

παρόντα κανονισμό εφόσον δεν υπάρξει παράταση της εν λόγω μεταβατικής περιόδου. 

Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει και για τα επενδυτικά κεφάλαια που δεν 

αποτελούν ΟΣΕΚΑ, εφόσον για τα εν λόγω κεφάλαια απαιτείται ήδη βάσει εθνικού 

δικαίου η κατάρτιση βασικού εγγράφου πληροφοριών για τον επενδυτή σύμφωνα με 

τον μορφότυπο και το περιεχόμενο που καθορίζονται στα άρθρα 78 έως 81 της 

οδηγίας 2009/65/ΕΚ. 

(29) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του παρόντος κανονισμού τέσσερα έτη 

μετά την έναρξη ισχύος του για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, όπως η 

εμφάνιση νέων τύπων επενδυτικών προϊόντων, αλλά και οι εξελίξεις σε άλλους τομείς 

του δικαίου της Ένωσης και η πείρα των κρατών μελών. Η επανεξέταση θα πρέπει να 

αξιολογήσει εάν τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν την προστασία και την 

κατανόηση του μέσου μικροεπενδυτή σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα, τη 

χρηματοοικονομική του εκπαίδευση και τη συγκρισιμότητα των προϊόντων. Θα πρέπει 

επίσης να εξετάσει κατά πόσον η μεταβατική περίοδος που ισχύει για τους ΟΣΕΚΑ θα 

πρέπει να παραταθεί, ή αν μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο άλλων επιλογών 

αντιμετώπισης των ΟΣΕΚΑ. Βάσει της επανεξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, 

από νομοθετικές προτάσεις.  

(30) Προκειμένου να δοθεί στους παραγωγούς και τους πωλητές επενδυτικών προϊόντων 

επαρκής χρόνος για να προετοιμαστούν για την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων 

του παρόντος κανονισμού, οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να τεθούν 

σε εφαρμογή μετά την παρέλευση δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

κατά το παρελθόν. 

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

αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

(32) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η ενίσχυση της 

προστασίας των μικροεπενδυτών και η βελτίωση της εμπιστοσύνης τους στα επενδυτικά 

προϊόντα και η αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί, ακόμη και στην 

περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα πωλούνται διασυνοριακά, δεν μπορεί να επιτευχθεί 



 

 

επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ▌ και 

δύνανται, συνεπώς, λόγω των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 

Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται 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 για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τον μορφότυπο και το περιεχόμενο 

του βασικού εγγράφου πληροφοριών που καταρτίζεται αποκλειστικά από τους παραγωγούς 

επενδυτικών προϊόντων, σχετικά με το παράρτημα του βασικού εγγράφου πληροφοριών, το 

οποίο εκπονείται, όπου κρίνεται αναγκαίο, από τους πωλητές επενδυτικών προϊόντων, 

σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους μικροεπενδυτές από τους 

πωλητές επενδυτικών προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία για τις αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων [MiFID] και την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD)] και σχετικά με τους ενιαίους 

κανόνες για την παροχή των εν λόγω εγγράφων στους μικροεπενδυτές. Αποσκοπεί να δώσει τη 

δυνατότητα σε μικροεπενδυτές να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του επενδυτικού προϊόντος και αναθέτει την ευθύνη 

στον παραγωγό προϊόντος για το βασικό έγγραφο πληροφοριών και στον πωλητή 

επενδυτικών προϊόντων για το παράρτημα. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην παραγωγή και την πώληση επενδυτικών προϊόντων.  

Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: 

α) ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία δεν προσφέρουν αξία εξαγοράς▐·  



 

 

β) καταθέσεις εκτός από τις δομημένες καταθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

της [MiFID]·  

γ) κινητές αξίες που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως ζ), θ) και ι) του άρθρου 1 

παράγραφος 2) της οδηγίας 2003/71/ΕΚ·  

δ) άλλοι τίτλοι που δεν ενσωματώνουν ένα παράγωγο, εξαιρουμένων των 

εταιρικών ομολόγων και των τίτλων που εκδίδονται από οντότητες ειδικού 

σκοπού·  

ε) επισήμως αναγνωρισμένα συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης ▐και 

ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται από την εθνική 

νομοθεσία χρηματοδοτική συνεισφορά του εργοδότη και στα οποία ο 

εργαζόμενος δεν έχει δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο του 

συνταξιοδοτικού προϊόντος· 

στ) επισήμως αναγνωρισμένα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που υπόκεινται 

στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.  

Άρθρο 3 

1. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό 

υπόκεινται επίσης στην οδηγία 2003/71/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών κανονισμός, 

όσο και η οδηγία 2003/71/ΕΚ εξαιρουμένου του άρθρου 4 παράγραφος 2 σημείο (η), 

στοιχείο v) της εν λόγω οδηγίας. 

2. Όταν οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό 

υπόκεινται επίσης στην οδηγία 2009/138/ΕΚ, εφαρμόζεται τόσο ο παρών κανονισμός, 

όσο και η οδηγία 2009/138/ΕΚ. 

Άρθρο 4 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται ένα προϊόν μέσω του οποίου ένα πρόσωπο 

μπορεί να προβεί σε μια χρηματική επένδυση, ανεξάρτητα από τη νομική 

μορφή και από το εάν το ποσό που καταβάλλεται είναι σταθερό ή μεταβλητό, 

συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που επενδυτικό προϊόν λαμβάνεται 



 

 

μέσω της άμεσης κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων, επενδυτικών 

οντοτήτων ή εταιρειών συμμετοχών· 

β) ως «παραγωγός επενδυτικών προϊόντων » νοείται: 

i) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει αρχικά ένα επενδυτικό 

προϊόν· 

ii) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιφέρει αλλαγές σε ένα υφιστάμενο 

επενδυτικό προϊόν τροποποιώντας τα χαρακτηριστικά κινδύνου και 

ανταμοιβής ή το κόστος που συνδέεται με την επένδυση στο επενδυτικό 

προϊόν· 

iiα) ο εκδότης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, και 

οι οποίες κατέχονται άμεσα από τους μικροεπενδυτές. 

βα) ως «πωλητής επενδυτικών προϊόντων» νοείται το άτομο που παρέχει 

συμβουλές, διαθέτει στην αγορά, διανέμει ή πωλεί επενδυτικά προϊόντα σε 

μικροεπενδυτές, διανομείς ή άτομα που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές για 

την υλοποίηση μιας επένδυσης ενός μικροεπενδυτή· 

γ) ως «μικροεπενδυτές» νοούνται: 

i) οι ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται σε▐ [παραπομπή στην οδηγία/ 

Κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων]·  

ii) οι πελάτες που δεν είναι επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με τον ορισμό 

του [παραρτήματος Ι της οδηγίας IMD]· 

δ) ως «συνταξιοδοτικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα για τα οποία, σύμφωνα με 

το εθνικό δίκαιο, έχει αναγνωρισθεί ότι έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την παροχή 

εισοδήματος στον μικροεπενδυτή κατά τη συνταξιοδότησή του και δίνουν στον 

μικροεπενδυτή το δικαίωμα σε ορισμένες παροχές·  

ε) ως «σταθερό μέσο» νοείται ένα σταθερό μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ· 



 

 

στ) ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι εθνικές αρχές των κρατών μελών, νομίμως 

εξουσιοδοτημένες για την εποπτεία του παραγωγού του επενδυτικού προϊόντος ή 

του προσώπου που πωλεί ένα επενδυτικό προϊόν σε έναν μικροεπενδυτή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Άρθρο 5 

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και για κάθε επενδυτικό προϊόν που 

παράγει και δημοσιεύει το βασικό έγγραφο πληροφοριών, μαζί με το ενημερωτικό δελτίο, 

όπου απαιτείται, στον ιστότοπό του καθώς και σε ενιαίο ιστότοπο που θα δημιουργηθεί από 

την συναφή Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή και την συναφή εθνική εποπτική αρχή, πριν να 

μπορεί το επενδυτικό προϊόν να διανεμηθεί στην αγορά και να πωληθεί σε μικροεπενδυτές.  

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών συμπληρώνεται με παράρτημα, όπου κρίνεται σκόπιμο. Ο 

πωλητής του επενδυτικού προϊόντος συμπληρώνει το βασικό έγγραφο πληροφοριών με την 

εκπόνηση ενός παραρτήματος σε αυτό. Το έγγραφο και το παράρτημά του διατίθεται επίσης 

σε έντυπη μορφή.  

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντοςείναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο του βασικού 

εγγράφου πληροφοριών, ο πωλητής του προϊόντος είναι υπεύθυνος για το παράρτημα και για 

την διαβίβαση του εγγράφου στον μικροεπενδυτή.  

Άρθρο 5α 

Διαδικασία έγκρισης προϊόντων 

1. Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος μεριμνά ώστε κατάλληλες διαδικασίες και 

πολιτικές να εξασφαλίζουν ότι κατά την ανάπτυξη του επενδυτικού προϊόντος θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά ισορροπημένο τρόπο τα συμφέροντα των 

μικροεπενδυτών, των πελατών και των δικαιούχων του σχετικού επενδυτικού 

προϊόντος, και ότι το επενδυτικό προϊόν αποτελεί κατά αποδείξιμο τρόπο 

αποτέλεσμα αυτής της ισορροπημένης εξέτασης. 



 

 

2. Πριν από την κατάρτιση ενός βασικού εγγράφου πληροφοριών σύμφωνα με το 

άρθρο 5, ο παραγωγός του προϊόντος αξιολογεί τη συμβατότητα του επενδυτικού 

προϊόντος με τα συμφέροντα των μικροεπενδυτών καθιερώνοντας μια 

τεκμηριωμένη διαδικασία έγκρισης προϊόντων. 

3. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων διασφαλίζει ότι κάθε επενδυτικό προϊόν πληροί 

τις ανάγκες μιας προσδιορισμένης ομάδας καταναλωτών και ότι ο παραγωγός του 

προϊόντος έχει διεξαγάγει αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται 

με τις ανάγκες της προσδιορισμένης ομάδας καταναλωτών. Η εν λόγω αξιολόγηση 

περιλαμβάνει υποβολή του επενδυτικού προϊόντος σε δοκιμασία προσομοίωσης 

ακραίων καταστάσεων. 

4. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων διασφαλίζει ότι τα επενδυτικά προϊόντα που είναι 

ήδη διαθέσιμα στην αγορά επανεξετάζονται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι το προϊόν συνεχίζει να είναι συμβατό με τα συμφέροντα της προσδιορισμένης 

ομάδας καταναλωτών. 

5. Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων αναθεωρείται ετησίως. Ο παραγωγός 

επενδυτικών προϊόντων πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να παρέχει στη 

συναφή αρμόδια αρχή επικαιροποιημένη και αναλυτική περιγραφή της φύσης και 

των λεπτομερειών της διαδικασίας έγκρισης προϊόντων.  

ΤΜΗΜΑ II 

ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Άρθρο 6 

1. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι ακριβές, δίκαιο, σαφές και μη παραπλανητικό. 

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις προϊόντων, υλικό 

εμπορικής προώθησης, προσωπικές δηλώσεις υποστήριξης ή συστάσεις επένδυσης. 

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών είναι αυτοτελές έγγραφο, σαφώς ξεχωριστό από τα 

διαφημιστικά υλικά αλλά όχι κατώτερό τους. Μπορεί να περιέχει παραπομπές σε 

άλλα έγγραφα όπως ένα ενημερωτικό δελτίο, όπου η παραπομπή αφορά 

πληροφορίες που είναι συμπληρωματικές εκείνων που απαιτείται να 



 

 

συμπεριληφθούν στο βασικό έγγραφο πληροφοριών βάσει του παρόντος 

κανονισμού. Δεν περιέχει παραπομπές σε διαφημιστικό υλικό.  

2α. Εφόσον ένα επενδυτικό προϊόν προσφέρει στον μικροεπενδυτή τη δυνατότητα 

επιλογής όσον αφορά την προθεσμία λήξης της επένδυσης, τις παροχές, τα ποσά 

πληρωμής ή τις υποκείμενες επενδύσεις, ή εφόσον ορισμένα στοιχεία των 

πληροφοριών του βασικού εγγράφου πληροφοριών ενδέχεται να διαφέρουν και να 

εξαρτώνται από ιδιαίτερους παράγοντες που χαρακτηρίζουν έναν επιμέρους 

μικροεπενδυτή, οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 2 μπορούν να παρέχονται κατά τρόπο γενικό και με αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει 

να αναφέρει ευκρινώς σε ποια έγγραφα παρέχονται πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. 

2β. Στο βασικό έγγραφο πληροφοριών προσδιορίζεται με σαφήνεια το σημείο και ο 

τρόπος απόκτησης συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την προτεινόμενη 

επένδυση, καθώς και το σημείο και ο τρόπος αναζήτησης ενός ενημερωτικού 

δελτίου. Ένα ενημερωτικό δελτίο διατίθεται ανά πάσα στιγμή δωρεάν κατόπιν 

αιτήματος, και διευκρινίζεται η γλώσσα στην οποία είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες 

για τους μικροεπενδυτές.  

3. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών καταρτίζεται ως σύντομο έγγραφο το οποίο είναι 

συνταγμένο με συνοπτικό τρόπο, έχει μέγιστη έκταση 2 διπλής όψεως φύλλων A4 

και διαθέτει ένα παράρτημα το οποίο ευνοεί τη συγκρισιμότητα και: 

α) παρουσιάζεται και είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο, με 

χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους· 

αα) εστιάζει στις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται οι μικροεπενδυτές· 

β) είναι διατυπωμένο με σαφήνεια και γραμμένο ▌ με τρόπο που διευκολύνει την 

εύκολη κατανόηση από τον μικροεπενδυτή των πληροφοριών που 

κοινοποιούνται, ιδίως μάλιστα από τους επενδυτές στους οποίους 

απευθύνεται, σε γλώσσα που είναι σαφής, περιεκτική και κατανοητή. 

▌ 



 

 

4. Εάν χρησιμοποιούνται χρώματα στο βασικό έγγραφο πληροφοριών, αυτά δεν 

μειώνουν την ευκολία κατανόησης των πληροφοριών εάν το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών εκτυπώνεται ή παράγεται φωτοαντίγραφό του σε μαύρο και άσπρο 

χρώμα. 

5. Όταν η σήμανση των επιχειρήσεων επενδύσεων ή ο λογότυπος του παραγωγού του 

επενδυτικού προϊόντος ή του ομίλου στον οποίο ανήκει χρησιμοποιούνται για το 

βασικό έγγραφο πληροφοριών, δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή του μικροεπενδυτή 

από τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο ή να συγκαλύπτει το κείμενο. 

Άρθρο 7 

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών συντάσσεται στις επίσημες γλώσσες ή σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες που χρησιμοποιείται στο τμήμα του κράτους μέλους όπου διανέμεται το 

επενδυτικό προϊόν, ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 

μέλους, ή εφόσον έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πρέπει να μεταφράζεται σε κάποια από τις 

γλώσσες αυτές. 

Άρθρο 7α 

Όταν το βασικό έγγραφο πληροφοριών αφορά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η ασφαλιστική 

επιχείρηση υπέχει υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού μόνον έναντι του 

αντισυμβαλλομένου και όχι έναντι του δικαιούχου ή του ασφαλισμένου.  

Άρθρο 8 

1. Ο τίτλος «Βασικό έγγραφο πληροφοριών» εμφανίζεται ευκρινώς στο πάνω μέρος της 

πρώτης σελίδας του βασικού εγγράφου πληροφοριών. Το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών, εκτός του παραρτήματός του, συντάσσεται μόνο από έναν 

εμπλεκόμενο. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών αναφέρει το όνομα του υπευθύνου 

για την κατάρτιση του βασικού εγγράφου πληροφοριών παραγωγού επενδυτικού 

προϊόντος, καθώς και ρητή δήλωση ότι αυτό το πρόσωπο έχει την ευθύνη του 

περιεχομένου του συγκεκριμένου εγγράφου. Ομοίως, το παράρτημα συντάσσεται 

από τον πωλητή και αναφέρει το όνομα του ατόμου ή της οντότητας και δηλώνει με 

σαφήνεια ότι έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο του παραρτήματος. 



 

 

Το βασικό έγγραφο πληροφοριών παρουσιάζεται με την αλληλουχία που ορίζεται 

στις ακόλουθες παραγράφους. 

Ακριβώς κάτω από τον τίτλο εμφανίζεται επεξηγηματική δήλωση. Η δήλωση έχει ως 

εξής:  

Ετοιμάζεστε να αγοράσετε ένα επενδυτικό προϊόν. 

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για να σας βοηθήσει να 

κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και 

απώλειες που συνδέονται με αυτό και, στο παράρτημά του, την αμοιβή που 

καταβάλλεται στον πωλητή.  

Το παρόν έγγραφο απαιτείται βάσει του νόμου, δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό και 

συντάσσεται σε τυποποιημένη μορφή ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση.’ 

2. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) ▐ το όνομα του επενδυτικού προϊόντος και την ταυτότητα του παραγωγού του 

επενδυτικού προϊόντος, και του φέροντος τη νομική ευθύνη για το έγγραφο 

(όνομα και διεύθυνση)· 

β) σε τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτή η επένδυση;» τη φύση και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του επενδυτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των εξής  

i) του τύπου του επενδυτικού προϊόντος· 

ii) των στόχων και των μέσων για την επίτευξή τους·  

iiα)  πληροφοριών σχετικά με την ομάδα καταναλωτών του προϊόντος στην 

οποία απευθύνεται, περιλαμβανομένης περιγραφής με απλούς όρους των 

τύπων επενδυτών για τους οποίους προορίζεται το επενδυτικό προϊόν 

από άποψη επιθυμίας ανάληψης κινδύνων, επενδυτικού ορίζοντα και 

χρηματοοικονομικών γνώσεων η οποία βασίζεται στη διαδικασία 

έγκρισης του προϊόντος που πραγματοποίησε ο παραγωγός του 

προϊόντος κατά τη δόμηση του επενδυτικού προϊόντος· 



 

 

iii) κοινοποίησης σχετικά με το εάν ▐το επενδυτικό προϊόν στοχεύει 

συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα 

διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανόμενης της μείωσης του αποτυπώματος 

άνθρακα αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτή, το πώς αυτά 

καταμετρώνται και το κατά πόσον το προϊόν είναι επένδυση που 

συνδέεται με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, σε αντιδιαστολή με 

τη διενέργεια πράξεων αποκλειστικά στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή 

βάσει ενός σύνθετου δείκτη· 

iiiα) της ανάλυσης του χαρτοφυλακίου υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού 

ανά οικονομικό κλάδο που χρηματοδοτείται άμεσα ή έμμεσα· 

▌ 

γ) σε τμήμα με τίτλο «τι αποφάσεις πρέπει να πάρω;», τις πληροφορίες σχετικά 

με τις διάφορες αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας μικροεπενδυτής, όπως η 

επιλογή του κεφαλαίου, η προθεσμία λήξης, το ύψος των ασφαλίστρων, 

συμπεριλαμβάνονται δε άλλα οφέλη που διατίθενται ή προϋποθέσεις 

ενεργοποίησής τους·  

▌ 

δ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω σε 

αντάλλαγμα;» λαμβάνοντας υπόψη ▐την εξέλιξη της αγοράς την οποία 

στοχεύει:  

i) τα χαρακτηριστικά κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού 

προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου συνοπτικού δείκτη ο οποίος 

συνίσταται στην σαφή και ευκόλως κατανοητή απεικόνιση των 

χαρακτηριστικών κινδύνου και ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος· 

ii) ενδεικτικά μελλοντικά σενάρια καθαρών επιδόσεων, συνοδευόμενα από 

αναλυτική επεξήγηση των βασικών κινδύνων του προϊόντος ώστε να 

γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά· η περιγραφή των κινδύνων 

πρέπει να είναι σαφής και ευκόλως κατανοητή· 



 

 

iii) για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα, σε μέρος τμήματος με τίτλο «Τι μπορώ 

να πάρω στη συνταξιοδότησή μου;», προβολές των πιθανών 

μελλοντικών αποτελεσμάτων, σαφώς κατανεμημένες σε διαφορετικά 

σενάρια εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένου του χείριστου σεναρίου. 

Η συναφής Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (ΕΕΑ) αναπτύσσει σχέδια 

κανονιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπουν τον ακριβή ορισμό 

περιορισμένης σειράς κατηγοριών κινδύνου και τα πρότυπα για την 

απεικόνιση του συνοπτικού δείκτη.  

Υποβάλλει αυτά τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή 

μέχρι τις [...]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα κανονιστικά τεχνικά 

πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 

έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.  

ε) Σε τμήμα με τίτλο «Τι μπορεί να συμβεί με την επένδυσή μου; Υπάρχουν 

ανασταλτικοί μηχανισμοί και τι κοστίζουν;» μια σαφής ένδειξη του εάν είναι 

δυνατή η απώλεια κεφαλαίου  

i) τυχόν εγγυήσεις και/ή προστασία του κεφαλαίου που παρέχονται, καθώς 

και τυχόν περιορισμοί σε αυτές, και το αθροιστικό ποσό 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας του φέροντος την εν λόγω 

ευθύνη· 

ii) εάν το επενδυτικό προϊόν καλύπτεται από αντιστάθμιση ή σύστημα 

εγγύησης, και εάν ναι, ποιο σύστημα, το όνομα του εγγυητή, καθώς 

επίσης ποιοι κίνδυνοι καλύπτονται από το σύστημα και ποιοι όχι·  

iii) σε μέρος τμήματος με τίτλο «Καλύπτομαι από ασφάλεια;», σαφής 

ένδειξη του αν το επενδυτικό προϊόν παρέχει ή όχι ασφαλιστική κάλυψη 

και εάν, ναι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω κάλυψη· 

iv)  κατά περίπτωση, λοιπά μέτρα προστασίας, όπως ο θεματοφύλακας του 

κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας και του ρόλου των 

εμπλεκόμενων μερών· 



 

 

εα) σε μέρος τμήματος με τίτλο: «Τι συμβαίνει σε περίπτωση χρεοκοπίας του 

παραγωγού ή του πωλητή του επενδυτικού προϊόντος;», σύντομη περιγραφή 

της μέγιστης ζημίας που μπορεί να υποστεί ο μικροεπενδυτής και αναφορά 

στο εάν η ζημία μπορεί να αποκατασταθεί μέσω ενός συστήματος 

αποζημίωσης του μικροεπενδυτή ή ενός συστήματος εγγύησης· 

εβ) σε τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου μου;», πληροφορίες 

σχετικά με το τι συμβαίνει με τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στο προϊόν/στα 

κεφάλαια και τυχόν συμπληρωματικές παροχές λόγω θανάτου·  

στ) σε τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;», το συνολικό κόστος που συνδέεται 

με μια επένδυση στο επενδυτικό προϊόν, που περιλαμβάνει όλες τις άμεσες και 

τις έμμεσες δαπάνες που θα βαρύνουν τον επενδυτή, συμπεριλαμβανομένων των 

συνοπτικών δεικτών αυτών των δαπανών, καθώς και: 

i)  τις δαπάνες εισόδου, τις τρέχουσες δαπάνες και τις δαπάνες εξόδου, 

όπως επίσης τους όρους και την ευελιξία στην καταβολή ασφαλίστρων, 

που θα επιβαρύνουν τον μικροεπενδυτή, κάνοντας σαφή διάκριση 

μεταξύ του τι αναλογεί στον παραγωγό προϊόντος και τι αναλογεί στον 

πωλητή επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών 

δεικτών αυτών των δαπανών·  

ii)  όλες τις ετήσιες χρεώσεις και λοιπές πληρωμές που αφαιρούνται από το 

προϊόν σε συγκεκριμένη περίοδο, συμπεριλαμβανόμενων μεταβλητών 

χρεώσεων (όπως έξοδα συναλλαγής, χρηματιστηριακοί φόροι), που δεν 

μπορούν να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό των δαπανών·  

Οι δαπάνες και οι μειώσεις υποδεικνύονται κατά τρόπο που δείχνει το 

συνδυαστικό σωρευτικό τους αποτέλεσμα στην επένδυση κατά τη διάρκεια 

αντιπροσωπευτικών περιόδων της επένδυσης· και, για λόγους 

συγκρισιμότητας, οι συνολικές δαπάνες εκφράζονται με χρηματικά 

παραδείγματα και ποσοστά, ώστε να απεικονίζονται οι επιπτώσεις των 

συνολικών δαπανών επί της επένδυσης. 

Εάν το επενδυτικό προϊόν έχει ανώτατο όριο για πιθανές αποδόσεις, το οποίο 

μειώνει την καθαρή απόδοση προς τον μικροεπενδυτή, παρέχοντας στον 



 

 

παραγωγό το σύνολο των κερδών άνω του ανώτατου ορίου, αυτό θα πρέπει 

σαφώς να γνωστοποιηθεί.  

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στον ανεξάρτητο 

επιγραμμικό υπολογιστή κεφαλαίων που παρέχεται από την αντίστοιχη 

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή· 

▌ 

η) σε τμήμα με τίτλο «Μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων;»: 

i) τη δυνατότητα υπαναχώρησης από το επενδυτικό προϊόν.  

ii) ένδειξη της συνιστώμενης ή απαιτούμενης ελάχιστης περιόδου κατοχής,  

iii) τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις για τυχόν αποεπενδύσεις πριν από 

τη λήξη του, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου και 

ανταμοιβής του επενδυτικού προϊόντος και την εξέλιξη της αγοράς την 

οποία στοχεύει·  

iv) πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της εξαργύρωσης πριν 

από την προθεσμία λήξης ή την εκπνοή της συνιστώμενης περιόδου 

κατοχής·  

v) ένδειξη του μέσου επενδυτικού ορίζοντα του χαρτοφυλακίου 

υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, βάσει της μέσης απόδοσης των 

διακρατούμενων για σκοπούς διαπραγμάτευσης τίτλων και της μέσης 

λήξης των διακρατούμενων ως τη λήξη χρεωστικών τίτλων· 

ηα) σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να μάθω πώς πάει το προϊόν μου;», μια 

δήλωση ότι ο παραγωγός θα ενημερώνει με διαφανή τρόπο τον πελάτη μέσω 

ετήσιου εγγράφου σχετικά με τις επιδόσεις του επενδυτικού προϊόντος· Το εν 

λόγω έγγραφο θα περιλαμβάνει μια εκ των υστέρων γνωστοποίηση της 

απόδοσης του επενδυτικού προϊόντος το περασμένο έτος. Επίσης, η εν λόγω 

εκ των υστέρων απόδοση θα πρέπει να συγκρίνεται με ένα διαφορετικό 

επενδυτικό προϊόν με συγκρίσιμο προφίλ κινδύνου. Εάν ο πελάτης είναι 

κάτοχος διάφορων επενδυτικών προϊόντων ενός συγκεκριμένου παραγωγού 



 

 

και καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, η ανωτέρω γνωστοποίηση και 

σύγκριση πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Πρέπει 

επίσης να γνωστοποιούνται όλες οι δαπάνες που επηρεάζουν την απόδοση του 

επενδυτικού προϊόντος. 

ηβ) σε τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;», πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο και τον φορέα στον οποίο μπορούν να υποβάλλουν 

καταγγελίες οι πελάτες για το προϊόν και τη διαχείρισή του· 

ηγ) σε τμήμα με τίτλο «Ποια είναι τα άλλα νομικά έγγραφα που αφορούν αυτό το 

προϊόν», σύντομη περιγραφή της τεκμηρίωσης (συμπεριλαμβανομένου 

ενημερωτικού δελτίου, ανάλογα με την περίπτωση) και αποκλεισμός 

οιουδήποτε διαφημιστικού υλικού·  

ηδ) Σε τμήμα κοντά στο τέλος του εγγράφου, νέα επικεφαλίδα με τίτλο 

«Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν» η οποία αναφέρει (κατά περίπτωση) 

σχετικά με το προϊόν: 

i) τον Διεθνή Αριθμό Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN)· 

ii) τον αριθμό των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ)· 

iii) το επιτόκιο του προϊόντος· 

iv) το χρηματιστήριο που συνδέεται με το προϊόν· 

v) το νόμισμα· και 

vi) την ημερομηνία έκδοσης. 

ηε) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας για τη ρύθμιση του 

προϊόντος αρχής· 

ηστ) σε τμήμα με τίτλο «Ασφαλιστικές παροχές», ένδειξη του κατά πόσον το 

επενδυτικό προϊόν προσφέρει ασφαλιστικές παροχές και εφόσον προσφέρει, 

λεπτομέρειες αυτών των ασφαλιστικών παροχών, σύμφωνα με την οδηγία 

2009/138/ΕΚ, εκτός του άρθρου 8, παράγραφος (2) αυτής· Εάν η σύμβαση 

αφήνει περιθώριο επιλογής μεταξύ διαφόρων μονάδων που συνδέονται με 



 

 

ασφαλίσεις ζωής, περιλαμβάνει επίσης έναν συνοπτικό πίνακα που 

κατατάσσει τις εν λόγω μονάδες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την 

επικινδυνότητά τους. 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ και σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

παρόντος κανονισμού, η ΕΑΑΕΣ εξουσιοδοτείται να προσδιορίζει: 

i) τα κύρια χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής σύμβασης· 

ii) την ακριβή μορφή του συγκεκριμένου ασφαλιστικού εγγράφου· 

iii) το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ασφαλιστικού εγγράφου, 

συμπεριλαμβανομένων των επιλογών κατανομής στοιχείων ενεργητικού 

που προσφέρονται στον μικροεπενδυτή· 

iv) τους κανόνες ταξινόμησης των μονάδων σε τρεις κατηγορίες. 

 Ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος διανέμει ένα βασικό έγγραφο 

πληροφοριών για κάθε υποκείμενη επένδυση ασφαλιστικών συμβάσεων που 

είναι επιλέξιμη για τον παρόντα κανονισμό. Οι υποκείμενες επενδύσεις 

περιλαμβάνουν τις μονάδες λογαριασμού και/ή τα εκπεφρασμένα σε νόμισμα 

κεφάλαια εφόσον υπάρχει σχέση και την κατηγορία επικινδυνότητας καθενός 

από αυτά.  

3. Το παράρτημα στο βασικό έγγραφο πληροφοριών γνωστοποιεί την ταυτότητα του 

πωλητή επενδυτικών προϊόντων και επίσης, κατά περίπτωση, αναφέρει: 

α) ένδειξη του σημαντικού αντίκτυπου που ενδέχεται να έχει η εθνική 

φορολογική νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης του επενδυτή στην 

αναμενόμενη και πραγματική απόδοση της επένδυσης· 

β) τις δαπάνες που αφορούν το επενδυτικό προϊόν όταν είναι ο διαμεσολαβητής, 

συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, των αντεκχωρήσεων ή άλλων 

οφελών σχετικά με τη συναλλαγή που καλύπτονται από τον παραγωγό ή τρίτο 



 

 

μέρος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2004/39/ΕΚ και στην οδηγία 

2002/39/ΕΚ1. 

3α. Η συναφής Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή θα αναπτύξει έναν ανεξάρτητο επιγραμμικό 

υπολογιστή κεφαλαίων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στον ιστότοπό της. Ο 

υπολογιστής κεφαλαίων θα επιτρέπει στους επενδυτές να υπολογίζουν την ανταμοιβή 

ενός προτεινόμενου επενδυτικού προϊόντος για ιδιώτες επενδυτές εισάγοντας 

πληροφορίες σχετικά με την προσδοκώμενη διάρκεια της επένδυσης, το ποσό της 

επένδυσης και την αναμενόμενη απόδοση της υποκείμενης επένδυσης σε ποσοστά, 

προκειμένου να προσδιορίζεται η τελική αξία της επένδυσης μετά τις δαπάνες. 

Ο υπολογιστής κεφαλαίων θα περιλαμβάνει στον υπολογισμό του τις δαπάνες και 

τις αμοιβές που χρεώνουν οι διάφοροι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων για κάθε 

κεφάλαιο που πωλείται στο κοινό, καθώς και τυχόν περαιτέρω δαπάνες ή αμοιβές 

που χρεώνονται από τους διαμεσολαβητές ή άλλα μέρη της επενδυτικής αλυσίδας 

και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη από τους παραγωγούς προϊόντων. 

Θα απαιτείται από τους παραγωγούς επενδυτικών προϊόντων και τα πρόσωπα που 

προτείνουν ή πωλούν επενδυτικά προϊόντα να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία στην 

συναφή ΕΕΑ ανά τρίμηνο, με μέγιστη καθυστέρηση 60 ημερών για αυτόν τον 

σκοπό. 

Η αντίστοιχη ΕΕΑ θα έχει στη διάθεσή της τους πόρους με τους οποίους θα εκτελεί 

αυτήν την εργασία. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα συνεργάζεται στενά με άλλες 

ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρουσιάζονται σε κοινό 

μορφότυπο συμπεριλαμβανομένων των κοινών τίτλων και ακολουθώντας την 

τυποποιημένη σειρά που προβλέπεται στην παράγραφο 2 ώστε να είναι δυνατή η 

σύγκριση με το βασικό έγγραφο πληροφοριών για κάθε άλλο επενδυτικό προϊόν και 

φέρει εμφανώς ένα κοινό σύμβολο ώστε να διακρίνεται από άλλα έγγραφα. 

                                                 
1  Οδηγία 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 

Ιουνίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω 
άνοιγμα των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό (ΕΕ L 176 της 
5.7.2002, σ. 21). 



 

 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 

άρθρο 23, με τις οποίες διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσίαση 

και το περιεχόμενο καθενός από τα στοιχεία των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος της εισαγωγής δεικτών 

κινδύνων, και στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η παρουσίαση και λεπτομέρειες για τις 

άλλες πληροφορίες που μπορεί να εντάξει ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος 

και ο πωλητής επενδυτικών προϊόντων στο βασικό έγγραφο πληροφοριών όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, και τις λεπτομέρειες του κοινού μορφοτύπου και του 

κοινού συμβόλου που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

τις διαφορές μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων και των δυνατοτήτων των 

μικροεπενδυτών καθώς και τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών προϊόντων που 

επιτρέπουν στον μικροεπενδυτή να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών υποκειμένων 

επενδύσεων ή άλλων επιλογών που προβλέπονται από το προϊόν, ακόμη και σε 

περίπτωση που η επιλογή αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε διαφορετικά χρονικά 

σημεία, ή να τροποποιηθεί στο μέλλον.  

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για 

τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για την ανάπτυξη ενωσιακών 

κριτηρίων για κοινωνικά και περιβαλλοντικά επενδυτικά προϊόντα. Τα κριτήρια 

αυτά θα πρέπει να στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας 

και να ευνοούν τη βιώσιμη περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη των 

οικονομικών επενδύσεων και να προωθούν τη καθιέρωση σήματος βιώσιμης 

επένδυσης σε όλη την Ένωση· Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των προτύπων για τις εν λόγω 

κοινοποιήσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα όσον αφορά τους πιθανούς 

περιβαλλοντικούς κινδύνους· 

Πριν από την έγκριση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στην 

παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή διενεργεί τις απαραίτητες δοκιμές καταναλωτών 

προκειμένου να επιλέξει τα καταλληλότερα μέτρα για μικροεπενδυτές. Η Επιτροπή 

καταρτίζει επίσης, σε στενή συνεργασία με τις τρεις ΕΕA αρχές, δείγματα βασικών 

εγγράφων πληροφοριών που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές μεταξύ των 

επενδυτικών προϊόντων. 



 

 

6. Η ▌ ΕΑΤ, η ▌ ΕΑΑΕΣ και η ▌ ΕΑΚΑΑ καταρτίζουν σχέδια κανονιστικών προτύπων 

προκειμένου να καθοριστούν τα εξής:  

α) η μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η παρουσίαση των χαρακτηριστικών 

κινδύνου και ανταμοιβής όπως αναφέρεται στο στοιχείο ε) της παραγράφου 2 

του παρόντος άρθρου·  

β) ο υπολογισμός του κόστους, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού 

συνοπτικών δεικτών, όπως αναφέρεται στο στοιχείο στ) της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου· 

βα) οι αρχές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά αποτελέσματα, καθώς και τα αποτελέσματα διακυβέρνησης όπως 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο iii). 

ββ) σε έκαστο εκ των ερωτημάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ο 

κατάλογος των προϊόντων στα οποία εφαρμόζονται.  

Τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων λαμβάνουν υπόψη τα διάφορα είδη 

επενδυτικών προϊόντων και το έργο που έχει επιτελεστεί ήδη δυνάμει της οδηγίας 

[MiFID], της οδηγίας [IMD], της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, της οδηγίας 2009/138/ΕΚ 

και της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τη θέσπιση ενός βασικού εγγράφου πληροφοριών 

επενδυτών για ΟΣΕΚΑ.  

Οι ΕΕA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή το αργότερο έως […]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των κανονιστικών τεχνικών προτύπων 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και 

τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Άρθρο 8α 

Σήμα πολυπλοκότητας  

1. Όσον αφορά επενδυτικά προϊόντα που εκτίθενται σε έναν ή περισσότερους από τους 

κινδύνους που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 



 

 

γνωστοποιείται στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας του βασικού εγγράφου 

πληροφοριών με εμφανώς ορατή γραμματοσειρά η ακόλουθη δήλωση: 

«Σήμα πολυπλοκότητας: Το παρόν προϊόν θεωρείται πολύ πολύπλοκο, και μπορεί 

να μην είναι κατάλληλο για όλους τους μικροεπενδυτές.» 

2. Τα επενδυτικά προϊόντα δεν θεωρείται ότι προορίζονται για μικροεπενδυτές εάν 

πληρούται ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους όρους: 

α)  τα χαρακτηριστικά κινδύνου-ανταμοιβής ή οι δαπάνες παρουσιάζονται με 

υπερβολικά περίπλοκο τρόπο· 

β) το προϊόν επενδύει σε υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στα οποία δεν 

επενδύουν συνήθως μη επαγγελματίες επενδυτές· 

γ)  τα χαρακτηριστικά κινδύνου-ανταμοιβής εξαρτώνται από την ταυτόχρονη 

ύπαρξη δύο ή περισσότερων γεγονότων που συνδέονται τουλάχιστον με δύο 

διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού· 

δ)  χρησιμοποιείται πλήθος διαφορετικών μηχανισμών για τον υπολογισμό της 

τελικής απόδοσης της επένδυσης, γεγονός που δημιουργεί περισσότερους 

κινδύνους εσφαλμένης ερμηνείας εκ μέρους του μικροεπενδυτή· 

ε)  η απόδοση της επένδυσης περιλαμβάνει χαρακτηριστικά δεσμοποίησης που 

επωφελούνται από συμπεριφορικές προκαταλήψεις των μικροεπενδυτών, 

όπως προσφορά σταθερής τιμής προδιαφήμισης την οποία ακολουθεί μια 

πολύ υψηλότερη κυμαινόμενη τιμή υπό προϋποθέσεις ή ένας 

επαναλαμβανόμενος τύπος· 

στ) η συνολική έκθεση του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, εκτιμώμενη βάσει της 

μηνιαίας του δυνητικής ζημίας η οποία υπολογίζεται σε διάστημα 

εμπιστοσύνης 99% κατά τη στιγμή της συναλλαγής υπερβαίνει το 20%. 

3. Οι ΕΕΑ αναπτύσσουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους όρους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2. 



 

 

Οι ΕΕA υποβάλλουν τα εν λόγω σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή το αργότερο έως ... [6 μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος 

κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθμιστικών τεχνικών 

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

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

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Άρθρο 9 

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις ▐σχετικά με το επενδυτικό προϊόν δεν περιλαμβάνουν καμία 

δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που περιέχονται ▐ ή υποβαθμίζουν την 

σημασία του βασικού εγγράφου πληροφοριών. Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να 

ενημερώνουν ότι έχει δημοσιευθεί βασικό έγγραφο πληροφοριών σε επίσημο δικτυακό τόπο 

της αρμόδιας αρχής, παρέχοντας τον απευθείας σύνδεσμο. Έντυπο αντίγραφο μπορεί να 

διαβιβασθεί δωρεάν κατόπιν αιτήματος στον παραγωγό ή στους πωλητές επενδυτικών 

προϊόντων. 

Άρθρο 10 

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος επανεξετάζει τακτικά τις πληροφορίες που 

περιέχονται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών και αναθεωρεί το έγγραφο όταν η 

επανεξέταση επισημαίνει ότι απαιτείται να γίνουν ουσιώδεις αλλαγές σύμφωνα με το 

άρθρο 8, ιδιαίτερα δε εάν έχουν γίνει ουσιωδώς σημαντικές αλλαγές στο προϊόν και 

κυρίως σε σχέση με την εκτίμηση των κινδύνων ή τη δημιουργία αξίας στην 

διαχείριση της επένδυσης και σχετικούς κινδύνους στην διαχείριση της επένδυσης, 

και δημοσιοποιεί πάραυτα την αναθεωρημένη έκδοση. Η εν λόγω επανεξέταση 

περιλαμβάνει την αξιοποίηση των προτύπων που ορίζονται στα βασικά έγγραφα 

πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος που επισημαίνουν ότι απαιτείται να γίνουν 

αλλαγές. Αυτό εκφράζεται με σαφή, συνοπτικό και κατανοητό τρόπο στο 

περιγραφικό μέρος της ετήσιας έκθεσης και περιλαμβάνει αληθή και ακριβή 

σύνοψη των επιδόσεων των στοιχείων ενεργητικού της επένδυσης, του γενικού 

συνόλου, των διαχειριστικών δαπανών, των στρατηγικών διαχείρισης της 

επένδυσης, της δημιουργίας αξίας στη διαχείριση της επένδυσης και της ανάπτυξης 



 

 

σχετικών κινδύνων διαχείρισης της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των 

προτύπων που καθορίζονται στα βασικά έγγραφα πληροφοριών του επενδυτικού 

προϊόντος. 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 

άρθρο 23, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την επανεξέταση των 

πληροφοριών που περιέχονται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών και την αναθεώρηση 

του βασικού εγγράφου πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του επενδυτικού 

προϊόντος, όσον αφορά τα εξής:  

α) τους όρους και τη συχνότητα επανεξέτασης των πληροφοριών που περιέχονται 

στο βασικό έγγραφο πληροφοριών· 

β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό 

έγγραφο πληροφοριών πρέπει να αναθεωρούνται και υπό τις οποίες είναι 

υποχρεωτική ή προαιρετική η εκ νέου δημοσίευση και αναδιανομή του 

αναθεωρημένου εγγράφου βασικών πληροφοριών·  

γ) τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι πληροφορίες που περιέχονται στο 

βασικό έγγραφο πληροφοριών πρέπει να επανεξετάζονται ή το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών πρέπει να αναθεωρείται σε περίπτωση που το επενδυτικό προϊόν 

διατίθεται στους μικροεπενδυτές με ασυνεχή τρόπο·  

δ) τις συνθήκες που αφορούν το ίδιο το προϊόν ή τις συνθήκες της αγοράς υπό τις 

οποίες πρέπει να ενημερώνονται οι μικροεπενδυτές σχετικά με το αναθεωρημένο 

βασικό έγγραφο πληροφοριών για ένα επενδυτικό προϊόν που έχουν αγοράσει. 

Άρθρο 11 

1. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι πληροφορίες που παρέχονται πριν 

από τη σύναψη της σύμβασης. Είναι ως εκ τούτου ακριβείς, σαφείς και μη 

παραπλανητικές. Παρέχουν βασικές πληροφορίες και συνάδουν με τυχόν 

δεσμευτικά συμβατικά έγγραφα, με τα αντίστοιχα μέρη των εγγράφων προσφοράς 

και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του επενδυτικού προϊόντος. Σε περίπτωση 

που ένας παραγωγός επενδυτικού προϊόντος έχει καταρτίσει ένα βασικό έγγραφο 

πληροφοριών που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 



 

 

και στο οποίο βασίστηκε ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας επενδυτικής 

απόφασης, ο εν λόγω μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον 

παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος για τυχόν ζημία που υπέστη λόγω της χρήσης 

του βασικού εγγράφου πληροφοριών και, κατά περίπτωση, την εξαγορά του 

επενδυτικού προϊόντος και την αποζημίωση των ζημιών. Σε περίπτωση που 

πωλητής επενδυτικών προϊόντων έχει καταρτίσει παράρτημα στο βασικό έγγραφο 

πληροφοριών το οποίο δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού και στο οποίο βασίστηκε ένας μικροεπενδυτής για τη λήψη μιας 

επενδυτικής απόφασης, ο εν λόγω μικροεπενδυτής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση 

από τον πωλητή των επενδυτικών προϊόντων για τυχόν ζημία που υπέστη λόγω της 

χρήσης του παραρτήματος και, κατά περίπτωση, την εξαγορά του επενδυτικού 

προϊόντος και την αποζημίωση των ζημιών. 

2. Όταν ένας μικροεπενδυτής αποδεικνύει τη ζημία καθώς και ότι οι συγκεκριμένες 

πληροφορίες που περιέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών ήταν παραπλανητικές, ο 

παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής επενδυτικών προϊόντων πρέπει 

να αποδείξει ότι το βασικό έγγραφο πληροφοριών καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα 

άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος κανονισμού. Αστική ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις 

μπορεί να αποδοθεί στον παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος βάσει του βασικού 

εγγράφου πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων.  

3. Ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος είναι υπόλογος δυνάμει του αστικού 

δικαίου εάν ένας μικροεπενδυτής υποστεί ζημίες λόγω της εξάρτησής του από ένα 

βασικό έγγραφο πληροφοριών που δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις 

παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω. Μια τέτοια ευθύνη δεν πρέπει να περιοριστεί ούτε 

να παραμεριστεί με συμβατικές ρήτρες ή μέσω της έγκρισης της αρμόδιας αρχής. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Άρθρο 12 

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος σε μικροεπενδυτές παρέχει το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών, το οποίο καταρτίζεται πάραυτα από τον παραγωγό του επενδυτικού 

προϊόντος και εγκαίρως πριν από την ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης που αφορά 



 

 

το επενδυτικό προϊόν. Όταν συνιστάται ένα επενδυτικό προϊόν σε έναν πελάτη, 

πρέπει να παρέχεται πάραυτα το βασικό έγγραφο πληροφοριών. 

1α. Ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίζει πρώτα γραπτή άδεια από τον παραγωγό του 

επενδυτικού προϊόντος για τη διανομή του βασικού του εγγράφου πληροφοριών 

στον μικροεπενδυτή. Η εν λόγω άδεια μπορεί να χορηγηθεί από τον παραγωγό του 

επενδυτικού προϊόντος επ’ αόριστον, για περιορισμένη χρονική περίοδο, ή βάσει 

άλλων προϋποθέσεων. Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιας προϋπόθεσης που έχει 

ορισθεί, η εν λόγω άδεια θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί για τους σκοπούς της 

παρούσας παραγράφου.  

1β. Οι μικροεπενδυτές επιβεβαιώνουν είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά ότι παρέλαβαν το 

βασικό έγγραφο πληροφοριών. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13, 

παράγραφος 5, ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος παρέχει στους μικροεπενδυτές 

τον επίσημο δικτυακό τόπο όπου μπορεί να αναζητηθεί το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών πριν από τη σύναψη της συναλλαγής, εφόσον:  

α) ο μικροεπενδυτής επιλέξει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή με μέσο επικοινωνίας 

εξ αποστάσεως όπου: 

β) η παροχή του βασικού εγγράφου πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 1 

δεν είναι δυνατή, ▌ 

βα) ο μικροεπενδυτής ζητεί να λάβει το βασικό έγγραφο πληροφοριών ακριβώς 

μετά τη σύναψη της συναλλαγής, παρά να καθυστερήσει τη συναλλαγή 

προκειμένου να λάβει εκ των προτέρων το έγγραφο. Ο πωλητής ή ο σύμβουλος 

του επενδυτικού προϊόντος δεν παρέχει αυτήν την επιλογή πριν το ζητήσει ο 

μικροεπενδυτής· 

γ) το άτομο που πωλεί το επενδυτικό προϊόν έχει ενημερώσει σχετικά τον 

μικροεπενδυτή. 

3. Όταν εκτελούνται διαδοχικές συναλλαγές σχετικά με το ίδιο επενδυτικό προϊόν για 

λογαριασμό ενός μικροεπενδυτή σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί από τον 

μικροεπενδυτή στο πρόσωπο που πωλεί το επενδυτικό προϊόν πριν από την πρώτη 



 

 

συναλλαγή, η υποχρέωση παροχής του βασικού εγγράφου πληροφοριών που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στην πρώτη συναλλαγή, εκτός εάν 

το βασικό έγγραφο πληροφοριών έχει επικαιροποιηθεί μετά την πρώτη συναλλαγή ή 

εάν είναι διαθέσιμη νέα ετήσια έκθεση.  

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα 

με το άρθρο 23 που θα καθορίζουν:  

α) τους όρους για την εκπλήρωση της απαίτησης να παρέχεται το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών εγκαίρως, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1· 

β) τη μέθοδο και την προθεσμία για την παροχή του βασικού εγγράφου 

πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

Άρθρο 13 

1. Ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών πριν 

από τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με μικροεπενδυτή και δωρεάν. Έντυπο 

αντίγραφο παρέχεται επίσης δωρεάν στις περιπτώσεις που η σύσταση για επένδυση 

ή η υπηρεσία διαμεσολάβησης παρέχεται διά ζώσης.  

2. Ο σύμβουλος ή ο πωλητής ενός επενδυτικού προϊόντος, ή το άτομο που ενεργεί ως 

διαμεσολαβητής για την πώλησή του, παρέχει το βασικό έγγραφο πληροφοριών 

στους μικροεπενδυτές σε ένα από τα ακόλουθα μέσα, στα οποία έχουν όντως 

πρόσβαση οι μικροεπενδυτές:  

α) σε χαρτί·  

β) χρησιμοποιώντας άλλο σταθερό μέσο εκτός από χαρτί, στην περίπτωση που 

πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 4· ή 

γ) μέσω ενός δικτυακού τόπου εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην 

παράγραφο 5. 

3. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το βασικό έγγραφο πληροφοριών παρέχεται μέσω 

άλλου σταθερού μέσου πλην του χαρτιού ή μέσω δικτυακού τόπου, πρέπει να 

παρέχεται στους μικροεπενδυτές έντυπο αντίγραφό του κατόπιν αιτήσεως και δωρεάν.  



 

 

4. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών μπορεί να παρέχεται με σταθερό μέσο εκτός από 

χαρτί εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

α) η χρήση του σταθερού μέσου ενδείκνυται στο πλαίσιο των συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται μεταξύ του συμβούλου ή του πωλητή επενδυτικού 

προϊόντος ή του ατόμου που ενεργεί ως διαμεσολαβητής για την πώλησή του, 

και του μικροεπενδυτή· και  

β) έχει δοθεί στον μικροεπενδυτή η δυνατότητα επιλογής μεταξύ πληροφοριών 

τυπωμένων σε χαρτί και σε σταθερό μέσο και αυτός επιλέγει το εν λόγω άλλο 

μέσο. 

5. Το βασικό έγγραφο πληροφοριών μπορεί να παρέχεται από το δικτυακό τόπο εάν το 

βασικό έγγραφο πληροφοριών απευθύνεται προσωπικά στον μικροεπενδυτή ή εάν 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) η παροχή του βασικού εγγράφου πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου είναι 

σκόπιμη στο πλαίσιο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ του 

συμβούλου ή του πωλητή ή του ατόμου που ενεργεί ως διαμεσολαβητής για 

την πώλησή του, και του μικροεπενδυτή·  

β) ο μικροεπενδυτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την παροχή του βασικού 

εγγράφου πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου· 

γ) ο μικροεπενδυτής ενημερώθηκε ηλεκτρονικά για τη διεύθυνση του δικτυακού 

τόπου και για το σημείο εντός του δικτυακού τόπου όπου είναι δυνατή η 

πρόσβαση στις πληροφορίες· 

δ) στις περιπτώσεις στις οποίες το βασικό έγγραφο πληροφοριών έχει αναθεωρηθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 η πιο πρόσφατη έκδοση πρέπει επίσης 

να τίθεται στη διάθεση του μικροεπενδυτή· κατόπιν αιτήματος του 

μικροεπενδυτή, διατίθενται επίσης προηγούμενες εκδόσεις· 

ε) εξασφαλίζεται ότι παραμένει δυνατή η πρόσβαση στο βασικό έγγραφο 

πληροφοριών στον δικτυακό τόπο για τη χρονική περίοδο που ο μικροεπενδυτής 

μπορεί λογικά να έχει ανάγκη να το συμβουλευθεί. 



 

 

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, η παροχή πληροφοριών σε σταθερό μέσο 

πλην του χαρτιού ή μέσω δικτυακού τόπου θεωρείται κατάλληλη στο πλαίσιο των 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ του πωλητή του επενδυτικού προϊόντος 

και του μικροεπενδυτή, εάν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο 

μικροεπενδυτής έχει τακτική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η παροχή διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον μικροεπενδυτή για τους σκοπούς των εν λόγω 

συναλλαγών θεωρείται ότι συνιστά την σχετική απόδειξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Άρθρο 13α 

Εξουσίες παρέμβασης των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές παρακολουθούν τα επενδυτικά προϊόντα ή τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα που διατίθενται στην αγορά, διανέμονται ή πωλούνται 

στην Ένωση. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δύνανται να διερευνούν νέα 

επενδυτικά προϊόντα ή χρηματοπιστωτικά μέσα προτού διατεθούν στην αγορά, 

διανεμηθούν ή πωληθούν στην Ένωση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, οι 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δύνανται, εφόσον θεωρούν ευλόγως ότι πληρούνται 

οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, να 

απαγορεύσουν προσωρινά ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή ή 

την πώληση επενδυτικών προϊόντων ή χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ένωση. 

Οι ΕΕΑ μπορεί να προσδιορίσει σε ποιες περιπτώσεις μια απαγόρευση ή 

περιορισμός μπορεί να ισχύει ή εάν υπόκειται σε εξαιρέσεις. 

3. Μια ΕΕA λαμβάνει αποφάσεις μόνο σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον 

πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 



 

 

α) το προτεινόμενο μέτρο αντιμετωπίζει σημαντική απειλή για την προστασία 

του μικροεπενδυτή ή την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης· 

β) οι κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας που εφαρμόζεται 

στο συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αντιμετωπίζουν την απειλή· 

γ) η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν λάβει μέτρα για την 

αντιμετώπιση της απειλής ή τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αντιμετωπίζουν 

επαρκώς την απειλή. 

Όταν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πληρούνται, μια ΕΕA 

μπορεί να επιβάλει απαγόρευση ή περιορισμό όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

4. Κατά τη λήψη μέτρων βάσει του παρόντος άρθρου, η ΕΕA λαμβάνει υπόψη της τον 

βαθμό στον οποίο το μέτρο: 

α) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών ή τους μικροεπενδυτές, δυσανάλογες σε σχέση με 

τα οφέλη του μέτρου· ούτε 

β) δημιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος 

εποπτείας· 

Όταν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες αρχές έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 13β, 

η ΕΕA μπορεί να λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, χωρίς να εκδώσει τη γνωμοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13γ. 

5. Προτού αποφασίσει τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου βάσει του παρόντος άρθρου, η 

ΕΕA γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές το μέτρο που προτείνει να ληφθεί. 

6. Προτού λάβει απόφαση δυνάμει της παραγράφου 2, η ΕΕA κοινοποιεί την πρόθεσή 

της να απαγορεύσει ή να περιορίσει ένα επενδυτικό προϊόν ή χρηματοπιστωτικό μέσο 

εκτός εάν διενεργηθούν ορισμένες αλλαγές στα στοιχεία του επενδυτικού προϊόντος ή 

χρηματοπιστωτικού μέσου εντός ορισθέντος χρονοδιαγράμματος. 



 

 

7. Κάθε ΕΕA δημοσιεύει στον ιστότοπό της ανακοίνωση σχετικά με κάθε απόφαση για 

τη λήψη μέτρων βάσει του παρόντος άρθρου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι 

λεπτομέρειες της απαγόρευσης ή του περιορισμού και ορίζεται η χρονική στιγμή, 

μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν να ισχύουν τα 

μέτρα. Η απαγόρευση ή ο περιορισμός εφαρμόζονται μόνο σε ενέργειες που γίνονται 

μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων. 

8. Η αρμόδια ΕΕA επανεξετάζει την απαγόρευση ή τον περιορισμό που επέβαλε βάσει 

της παραγράφου 2 σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά τρίμηνο. 

Εάν η απαγόρευση ή ο περιορισμός δεν ανανεωθεί μετά την εν λόγω τρίμηνη 

περίοδο, λήγει η ισχύς του. 

9. Μέτρο που εγκρίνεται από τις ΕΕA βάσει του παρόντος άρθρου υπερισχύει έναντι 

κάθε προηγούμενου μέτρου που έχει ληφθεί από αρμόδια αρχή. 

10. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, προσδιορίζει 

τα κριτήρια και τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις ΕΕA 

προκειμένου να κρίνουν πότε ανακύπτουν απειλές για την προστασία των 

μικροεπενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 

αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α). Οι 

εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις διασφαλίζουν ότι οι ΕΕA είναι σε θέση να 

αναλαμβάνουν δράση, εφόσον απαιτείται και για λόγους προφύλαξης, και ότι δεν 

πρέπει να περιμένουν μέχρι τη διάθεση στην αγορά, τη διανομή ή την πώληση του 

επενδυτικού προϊόντος ή χρηματοπιστωτικού μέσου, ή έως ότου ασκηθεί το 

συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας ή πρακτικής για να λάβουν μέτρα. 

Άρθρο 13β 

Παρέμβαση των αρμοδίων αρχών σε προϊόντα 

1. Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων κοινοποιούν το βασικό έγγραφο 

πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος τους στην αρμόδια αρχή η οποία ρυθμίζει 

το εν λόγω προϊόν στο κράτος μέλος όπου αυτό διατίθεται στην αγορά, διανέμεται ή 

πωλείται. 



 

 

2. Οι παραγωγοί επενδυτικών προϊόντων κοινοποιούν επικαιροποιήσεις του βασικού 

εγγράφου πληροφοριών του επενδυτικού προϊόντος τους οι οποίες αντικατοπτρίζουν 

ουσιωδώς σημαντικές αλλαγές, ως αυτές ορίζονται από την/τις ΕΕA, στην αρμόδια 

αρχή η οποία ρυθμίζει το εν λόγω προϊόν στο κράτος μέλος όπου αυτό διατίθεται 

στην αγορά, διανέμεται ή πωλείται. 

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του περιεχομένου που 

περιλαμβάνεται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών με τις διατάξεις του κεφαλαίου 

ΙΙ του παρόντος κανονισμού πριν από τη διάθεση στην αγορά, διανομή και πώληση 

του επενδυτικού προϊόντος.  

4. Η αρμόδια αρχή δύναται να διερευνά νέα επενδυτικά προϊόντα ή 

χρηματοπιστωτικά μέσα προτού διατεθούν στην αγορά, διανεμηθούν ή πωληθούν 

στο κράτος μέλος ή με προέλευση το εν λόγω κράτος μέλος. 

5. Μια αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει στο εν λόγω κράτος 

μέλος ή με προέλευση το εν λόγω κράτος μέλος: 

α) τη διάθεση στην αγορά, διανομή ή πώληση επενδυτικών προϊόντων ή 

χρηματοπιστωτικών μέσων· 

β) ένα είδος χρηματοοικονομικής δραστηριότητας ή πρακτικής. 

6. Η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, 

εφόσον θεωρεί ευλόγως ότι: 

α) ένα επενδυτικό προϊόν, ένα χρηματοπιστωτικό μέσο ή μια δραστηριότητα ή 

μια πρακτική προκαλεί σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την προστασία των 

επενδυτών ή ενέχει σοβαρή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία και 

ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή για τη σταθερότητα του 

συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της εμπορικής προώθησης, διανομής, 

αμοιβής ή προσφοράς κινήτρων που σχετίζονται με το επενδυτικό προϊόν ή το 

χρηματοπιστωτικό μέσο· 

β) ένα παράγωγο προϊόν έχει αρνητικές συνέπειες στον μηχανισμό διαμόρφωσης 

τιμών της αντίστοιχης αγοράς· 



 

 

γ) οι υφιστάμενες κανονιστικές απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας που 

εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, χρηματοπιστωτικό μέσο ή 

τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή πρακτική δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς 

τους κινδύνους που αναφέρονται στο στοιχείο α), η δε αντιμετώπιση του 

προβλήματος μέσω βελτιωμένης εποπτείας ή επιβολής της τήρησης των 

υφιστάμενων απαιτήσεων δεν θα αποτελούσε καλύτερη λύση· 

δ) το μέτρο είναι αναλογικό, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των κινδύνων που 

έχουν εντοπισθεί, του προηγμένου επιπέδου των ενδιαφερομένων 

μικροεπενδυτών ή συμμετεχόντων στην αγορά και των πιθανών επιπτώσεων 

του μέτρου στους μικροεπενδυτές και τους συμμετέχοντες στην αγορά που 

ενδεχομένως κατέχουν, χρησιμοποιούν ή επωφελούνται από το 

χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη δραστηριότητα· 

ε) η αρμόδια αρχή έχει προβεί στην προσήκουσα διαβούλευση με τις αρμόδιες 

αρχές άλλων κρατών μελών που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από το 

μέτρο· και 

στ) το μέτρο δεν προκαλεί διακρίσεις εις βάρος υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων 

που παρέχονται από άλλο κράτος μέλος. 

Όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια 

αρχή μπορεί να επιβάλει απαγόρευση ή περιορισμό σε ένα επενδυτικό προϊόν ή 

χρηματοπιστωτικό μέσο που διατίθεται στην αγορά, διανέμεται ή πωλείται σε 

πελάτες στο κράτος μέλος ή με προέλευση το εν λόγω κράτος μέλος. 

Η απαγόρευση ή ο περιορισμός μπορεί να ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε 

εξαιρέσεις που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή. 

7. Προτού επιβάλει απαγόρευση ή περιορισμό δυνάμει της παραγράφου 5, η αρμόδια 

αρχή κοινοποιεί την πρόθεσή της να απαγορεύσει ή περιορίσει ένα επενδυτικό 

προϊόν ή χρηματοπιστωτικό μέσο εκτός εάν διενεργηθούν ορισμένες αλλαγές στα 

στοιχεία του επενδυτικού προϊόντος ή χρηματοπιστωτικού μέσου εντός ορισθέντος 

χρονοδιαγράμματος. 



 

 

8. Η αρμόδια αρχή δεν επιβάλλει απαγόρευση ή περιορισμό βάσει του παρόντος 

άρθρου, εκτός εάν, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήψη του μέτρου, έχει 

γνωστοποιήσει εγγράφως, ή με άλλον τρόπο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των 

αρχών, σε όλες τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές και στις ΕΕA λεπτομερή 

στοιχεία σχετικά με: 

α) το χρηματοπιστωτικό μέσο ή τη δραστηριότητα ή την πρακτική την οποία 

αφορά το προτεινόμενο μέτρο· 

β) την ακριβή φύση της απαγόρευσης ή του περιορισμού που προτείνονται και 

τη χρονική στιγμή που προβλέπεται να αρχίσουν να ισχύουν· και 

γ) τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία έχει βασίσει την απόφασή της και βάσει 

των οποίων θεωρεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6. 

9. Αν ο χρόνος που απαιτείται για τη διαβούλευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 

στοιχείο ε) και η προθεσμία ενός μηνός που προβλέπεται στην παράγραφο 8 

ενδέχεται να ζημιώσουν ανεπανόρθωτα τους καταναλωτές, η αρμόδια αρχή μπορεί 

να ενεργεί δυνάμει του παρόντος άρθρου σε προσωρινή βάση για περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή ενημερώνει 

αμέσως όλες τις άλλες αρχές και τις ΕΕA για τα μέτρα που έλαβε. 

10. Η αρμόδια αρχή δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο ανακοίνωση σχετικά με κάθε 

απόφαση επιβολής απαγόρευσης ή περιορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 5. 

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι λεπτομέρειες της απαγόρευσης ή του 

περιορισμού, η χρονική στιγμή, μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, από την 

οποία θα αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα και τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των 

οποίων θεωρεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6. Η 

απαγόρευση ή ο περιορισμός εφαρμόζονται μόνο σε ενέργειες που γίνονται μετά την 

δημοσίευση της ανακοίνωσης. 

11. Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την απαγόρευση ή τον περιορισμό, εάν δεν ισχύουν πλέον 

οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6. 

12. Η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 23, 

προσδιορίζει τα κριτήρια και τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 



 

 

από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να κρίνουν πότε ανακύπτουν απειλές για την 

προστασία των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 στοιχείο α). 

Άρθρο 13γ 

Συντονιστικός ρόλος των ΕΕA 

1. Κάθε ΕΕA αναλαμβάνει ρόλο διευκόλυνσης και συντονισμού όσον αφορά τα μέτρα 

που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές βάσει του άρθρου 13β. Ειδικότερα, κάθε ΕΕA 

εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνει μια αρμόδια αρχή είναι δικαιολογημένα και 

ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και ότι, όταν χρειάζεται, οι αρμόδιες αρχές 

ακολουθούν συνεπή προσέγγιση. 

2. Μετά τη λήψη της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 13β για μέτρα που 

πρόκειται να επιβληθούν βάσει του εν λόγω άρθρου, η ΕΕA εκδίδει γνωμοδότηση 

σχετικά με το κατά πόσον θεωρεί την απαγόρευση ή τον περιορισμό δικαιολογημένο 

και ανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν η ΕΕA κρίνει ότι η λήψη μέτρων από 

άλλες αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του κινδύνου, το 

αναφέρει επίσης στη γνωμοδότησή της. Η γνωμοδότηση δημοσιεύεται στον 

δικτυακό τόπο της ΕΕA. 

3. Όταν μια αρμόδια αρχή προτίθεται να λάβει ή λαμβάνει μέτρα αντίθετα προς 

γνωμοδότηση που έχει εγκρίνει μια ΕΕA βάσει της παραγράφου 2 ή αρνείται να λάβει 

μέτρα αντίθετα προς την εν λόγω γνωμοδότηση, δημοσιεύει αμέσως στον δικτυακό 

της τόπο ανακοίνωση στην οποία εξηγεί πλήρως τους λόγους της επιλογής της. 

Άρθρο 13δ 

Γνωστοποίηση αμοιβών και εξόδων 

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται από τον πωλητή του επενδυτικού προϊόντος σε 

έγγραφο χωριστό από το βασικό έγγραφο πληροφοριών: 



 

 

1)  Όλες οι αμοιβές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

γνωστοποιούνται σωρευτικά. Δεν αναταξινομούνται ως μέρος της επένδυσης όταν 

εμφανίζονται σε χαμηλότερο επίπεδο της επένδυσης. 

2) Οι επιβαρύνσεις των επενδυτικών συμβουλών δεν βασίζονται σε κατ’ αποκοπή 

ποσοστά, εκτός εάν έχει επιτευχθεί πρότερη συμφωνία εκ μέρους του επενδυτή. Εάν 

έχει συμφωνηθεί κατ’ αποκοπή ποσοστό, ο πωλητής του επενδυτικού προϊόντος 

παρέχει πλήρη ενημέρωση για το τι συνεπάγεται αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επένδυσης ή για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτεί ο επενδυτής. 

3) Ο πωλητής του επενδυτικού προϊόντος, ή ο σύμβουλος του επενδυτή, παρέχει στον 

επενδυτή ανάλυση του χρόνου εργασίας για τις εν λόγω συμβουλές, και τούτο 

ανακοινώνεται με τη μορφή λεπτών της ώρας ή ωρών, για το οποίο προβλέπεται 

ωριαία αμοιβή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κατ’ αποκοπή ποσοστό, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 13ε 

Διαχείριση κινδύνου 

1. Ο παραγωγός του επενδυτικού προϊόντος αναπτύσσει διαδικασία διαχείρισης 

κινδύνου η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να υπολογίζει 

ανά πάσα στιγμή τα χαρακτηριστικά κινδύνου του επενδυτικού προϊόντος. 

Χρησιμοποιεί μια διαδικασία που του επιτρέπει την ακριβή και αμερόληπτη 

αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. 

Κοινοποιεί σε τακτική βάση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσής 

του, τα είδη των παράγωγων μέσων, τους υποκείμενους κινδύνους, τα ποσοτικά 

όρια και τις μεθόδους που έχουν επιλεγεί για την εκτίμηση των κινδύνων οι οποίοι 

συνδέονται με συναλλαγές σε παράγωγα μέσα για κάθε προϊόν. 

2. Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων διασφαλίζει ότι όσον αφορά το επενδυτικό 

προϊόν η συνολική έκθεσή του σε κίνδυνο που σχετίζεται με παράγωγα μέσα δεν 

υπερβαίνει τη συνολική αξία του επενδυτικού προϊόντος. 



 

 

Η έκθεση στον κίνδυνο υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων 

στοιχείων ενεργητικού, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις 

της αγοράς και τον διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. 

Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει ένα παράγωγο, το 

παράγωγο αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου. 

3. Ο υπολογισμός της δυνητικής ζημίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

α) μονόπλευρο διάστημα εμπιστοσύνης 99%· 

β) περίοδος κατοχής ίση με έναν μήνα (20 εργάσιμες ημέρες)· και 

γ) πραγματική περίοδος παρατήρησης (ιστορικό) των παραγόντων κινδύνου 

τουλάχιστον τριών ετών (750 εργάσιμων ημερών) εκτός εάν δικαιολογείται 

βραχύτερη περίοδος παρατήρησης λόγω σημαντικής αύξησης της 

μεταβλητότητας των τιμών (π.χ. λόγω ακραίων συνθηκών της αγοράς). 

4. Οι ΕΕΑ εκπονούν σχέδια κανονιστικών προτύπων για να καθορίσουν τα εξής: 

α) κατευθυντήριες γραμμές για μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της 

συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο των επενδυτικών προϊόντων που πωλούνται 

σε μικροεπενδυτές· 

β) κατευθυντήριες γραμμές για τους χρηματοπιστωτικούς δείκτες. 

Οι ΕΕΑ υποβάλουν αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή 

μέχρι τις [...]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

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

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

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.  

Άρθρο 13στ 

Κανόνες αντισταθμιστικής πληρωμής 



 

 

1. Η αντισταθμιστική πληρωμή ενός επενδυτικού προϊόντος: 

α) δεν περιλαμβάνει σειρά μηχανισμών, γεγονότων ή κατηγοριών στοιχείων 

ενεργητικού που δημιουργούν κίνδυνο παρερμηνείας· 

β) δεν εξαρτάται από το εάν θα προκύψουν ασυνήθιστα γεγονότα για τους 

μικροεπενδυτές, όπως το επίπεδο των ίδιων κεφαλαίων ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος· ή 

γ) δεν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά δεσμοποίησης που βασίζονται σε 

συμπεριφορικά μεροληπτικά σφάλματα των μικροεπενδυτών 

2. Οι ΕΕΑ καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή περαιτέρω 

καθοδήγησης όσον αφορά τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Άρθρο 14 

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος και ο πωλητής του επενδυτικού προϊόντος καθιερώνει 

κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι: 

α) οι μικροεπενδυτές διαθέτουν αποτελεσματικό τρόπο να υποβάλουν καταγγελία κατά 

του παραγωγού του επενδυτικού προϊόντος και συνεπώς να ασκήσουν προσφυγή· 

β) οι μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει καταγγελία σχετικά με το βασικό ενημερωτικό 

έγγραφο ή το παράρτημα στο βασικό έγγραφο πληροφοριών λαμβάνουν ουσιαστική 

απάντηση εγκαίρως και με ορθό τρόπο· και 

γ) αποτελεσματικοί τρόποι άσκησης προσφυγής διατίθενται επίσης στους 

μικροεπενδυτές σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, ιδίως όταν ο παραγωγός 

του επενδυτικού προϊόντος βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. 

Άρθρο 15 

1. Σύμφωνα με την οδηγία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών 

[2011/0373(COD)] και τον κανονισμό για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 



 

 

διαφορών [2011/0374(COD)], τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όταν ένας 

μικροεπενδυτής κινεί διαδικασία για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών 

που προβλέπει το εθνικό δίκαιο, έναντι παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή πωλητή 

επενδυτικών προϊόντων για διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

που ορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο παραγωγός του επενδυτικού 

προϊόντος ή ο πωλητής επενδυτικών προϊόντων συμμετέχει στην εν λόγω 

διαδικασία▐: 

α) η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που είναι ενδεχομένως δεσμευτικές για τον 

παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος και τον πωλητή του επενδυτικού 

προϊόντος·  

β) η προθεσμία για την υποβολή της διαφοράς ενώπιον Δικαστηρίου αναστέλλεται 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση διαφορών· 

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας· 

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή απαιτεί την καταβολή συμβολικής αμοιβής, όπως 

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία·  

▌ 

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις που επιτρέπεται σε φορείς 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών να θεσπίζουν προκαθορισμένα χρηματικά όρια 

προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 

διαφορών, δεν πρέπει το επίπεδό τους να είναι τέτοιο ώστε να εμποδίζουν 

σημαντικά την πρόσβαση των καταναλωτών στη διαδικασία διαχείρισης 

καταγγελιών από φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους φορείς με αρμοδιότητα να 

ασχολούνται με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις [να 

εισαχθεί συγκεκριμένη ημερομηνία 6 μήνες από την έναρξη ισχύος/εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού]. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε 

μεταγενέστερη αλλαγή σχετικά με τους εν λόγω φορείς.  



 

 

3. Οι φορείς με αρμοδιότητα να ασχοληθούν με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 συνεργάζονται μεταξύ τους, για την επίλυση των διασυνοριακών 

διαφορών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. 

Άρθρο 15α 

Πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος ή ο πωλητής 

επενδυτικού προϊόντος ενημερώνει τον μικροεπενδυτή σχετικά με τους φορείς 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών από τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι είναι 

αρμόδιοι να διαχειρίζονται πιθανές διαφορές μεταξύ των ιδίων και του 

μικροεπενδυτή. Προσδιορίζουν επίσης κατά πόσο δεσμεύονται ή υποχρεούνται να 

χρησιμοποιούν αυτούς τους φορείς για την επίλυση διαφορών με μικροεπενδυτές. 

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 αναγράφονται με σαφή, κατανοητό και εύκολα 

προσβάσιμο τρόπο στον δικτυακό τόπο του εμπόρου, αν υπάρχει, και αν συντρέχει 

περίπτωση στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των συμβάσεων πώλησης ή 

παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περιπτώσεις που μια διαφορά μεταξύ ενός 

μικροεπενδυτή και ενός παραγωγού επενδυτικού προϊόντος ή πωλητή επενδυτικού 

προϊόντος εντός της επικράτειάς τους δεν ήταν δυνατόν να επιλυθεί ύστερα από 

καταγγελία που υποβλήθηκε απευθείας από τον μικροεπενδυτή προς τον παραγωγό 

ή τον πωλητή επενδυτικού προϊόντος, ο τελευταίος παρέχει στον μικροεπενδυτή τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσδιορίζοντας εάν θα 

χρησιμοποιήσει τους σχετικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την 

επίλυση της διαφοράς. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται εντύπως ή με άλλο 

σταθερό μέσο. 

Άρθρο 15δ 

Εναλλακτικές διαδικασίες συλλογικής επίλυσης διαφορών 

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης 

διαφορών που διαχειρίζονται από κοινού ίδιες ή παρόμοιες διαφορές μεταξύ ενός 

παραγωγού και ενός πωλητή επενδυτικών προϊόντων και πολλών μικροεπενδυτών. Τα 

εναλλακτικά συστήματα επίλυσης διαφορών τόσο για μεμονωμένες όσο και για συλλογικές 



 

 

αξιώσεις και προσφυγές συνιστούν συμπληρωματικές και όχι αμοιβαία αποκλειστικές 

διαδικασίες. 

Άρθρο 16 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται 

μεταξύ τους και με τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις εξωδικαστικές διαδικασίες 

υποβολής καταγγελιών και προσφυγών που αναφέρονται στο άρθρο 15.  

Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικές με τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους στο πλαίσιο 

του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 17 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ για την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στο εν λόγω κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού. 

2. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

πραγματοποιείται από την ΕΑΤ, την ΕΑΑΑΕΣ και την ΕΑΚΑΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ  

Άρθρο 18 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για την καθιέρωση των κατάλληλων διοικητικών 

κυρώσεων και λοιπών μέτρων που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που συνιστούν 

παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις και λοιπά μέτρα 

πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.  

Μετά από [24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στην Επιτροπή και 

στην Μικτή Επιτροπή ΕΕA. Κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην Μικτή Επιτροπή 

ΕΕA χωρίς καθυστέρηση κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους. 



 

 

2. ▐Οι αρμόδιες αρχές κατέχουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, όλες τις εποπτικές 

αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων αρμοδιοτήτων διερεύνησης, οι οποίες 

τίθενται στη διάθεσή τους ως κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 

2α. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του άρθρου 19, οι αρμόδιες 

αρχές συνεργάζονται στενά με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διοικητικές κυρώσεις 

και τα λοιπά μέτρα παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα του παρόντος 

κανονισμού και συντονίζουν τις δράσεις τους ούτως ώστε να αποφεύγονται πιθανές 

παράλληλες ενέργειες και επικαλύψεις κατά την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων 

και λοιπών μέτρων σε διασυνοριακές υποθέσεις.  

Άρθρο 19 

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος κανονισμού.  

▌ 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν 

τουλάχιστον τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα:  

α) διαταγή που απαγορεύει την εμπορία ενός επενδυτικού προϊόντος· 

β) διαταγή αναστολής της εμπορίας ενός επενδυτικού προϊόντος· 

γ) προειδοποίηση, η οποία δημοσιοποιείται και η οποία προσδιορίζει το υπεύθυνο 

πρόσωπο και τη φύση της παράβασης· 

δ) διαταγή για δημοσίευση νέας έκδοσης του εγγράφου βασικών πληροφοριών· 

δα) στην περίπτωση νομικού προσώπου, διοικητικά πρόστιμα μέχρι και 10% του 

συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου κατά την 

προηγούμενη χρήση· όταν το νομικό πρόσωπο είναι θυγατρική μιας μητρικής 

επιχείρησης, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός 

ετήσιος κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά την προηγούμενη 

οικονομική χρήση· 



 

 

δβ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά πρόστιμα μέχρι το ποσό των 

5.000.000 ευρώ ή, στα κράτη μέλη όπου το ευρώ δεν είναι το επίσημο 

νόμισμα, η αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα στις… [η ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές έχουν επιβάλει 

μία ή περισσότερες διοικητικές κυρώσεις και λοιπά μέτρα ▐σύμφωνα με την 

παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να εκδίδουν ή να απαιτούν από 

τον παραγωγό ή τον πωλητή του επενδυτικού προϊόντος να εκδώσει άμεση 

ανακοίνωση προς τους σχετικούς μικροεπενδυτές, παρέχοντάς τους πληροφορίες 

σχετικά με τη διοικητική κύρωση ή άλλο μέτρο▐, και πληροφορώντας τους πού 

μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες ή να καταθέσουν αξιώσεις αποκατάστασης. 

Άρθρο 20 

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις διοικητικές κυρώσεις και λοιπά μέτρα που προβλέπονται 

στο άρθρο 19 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων:  

α) της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης,  

β) του βαθμού ευθύνης του υπεύθυνου φυσικού ή νομικού προσώπου·  

γ) του αντικτύπου που έχει η παράβαση στα συμφέροντα των μικροεπενδυτών· 

δ) της προθυμίας για συνεργασία του φυσικού ή νομικού προσώπου υπεύθυνου για την 

παράβαση· 

ε) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του υπεύθυνου φυσικού ή νομικού προσώπου. 

εα) όλων των μέτρων που έλαβε το υπεύθυνο πρόσωπο ώστε να αποτραπεί η 

επανάληψη της παράβασης στο μέλλον.  

εβ) τυχόν αποζημίωσης που παρέχεται στους μικροεπενδυτές από τον υπεύθυνο μετά 

την παράβαση.  



 

 

Άρθρο 21 

1. Εάν η αρμόδια αρχή έχει δημοσιοποιήσει διοικητικές κυρώσεις και λοιπά μέτρα 

▐στο κοινό, αναφέρει παράλληλα τις εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και λοιπά μέτρα 

στις ΕΕA. 

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν μια φορά κάθε έτος στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική 

Αρχή συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλες τις διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά 

μέτρα που έχουν επιβάλει δυνάμει του άρθρου 18 και του άρθρου 19 παράγραφος 2.  

3. Oι ΕΕA δημοσιεύουν τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.  

Άρθρο 22 

Οι διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία σχετικά με το είδος της παράβασης 

του παρόντος κανονισμού και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν▐. Οι 

αρμόδιες αρχές μπορούν να μην αναφέρουν στον δικτυακό τους τόπο την ταυτότητα της 

οντότητας στην οποία επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις ή λοιπά μέτρα μετά από 

τουλάχιστον πέντε έτη. 

▌ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 23 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους 

όρους που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.  

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του άρθρου 8 παράγραφος 5, 

του άρθρου 10 παράγραφος 2, ▐ του άρθρου 12 παράγραφος 4, του άρθρου 13α 

παράγραφος 10 και του άρθρου 13β παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο [δύο ετών] από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 



 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 

μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.  

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 10 

παράγραφος 2, ▐ στο άρθρο 12 παράγραφος 4, στο άρθρο 13α παράγραφος 10 και 

στο άρθρο 13β παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 

εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.  

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.  

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5, του 

άρθρου 10 παράγραφος 2▐ του άρθρου 12 παράγραφος 4, του άρθρου 13α 

παράγραφος 10 και του άρθρου 13β παράγραφος 9 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 

έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 

δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. 

Η περίοδος παρατείνεται κατά [2 μήνες] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

5α. Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 

1094/2010 και 1095/2010, η χρονική περίοδος για διατύπωση αντιρρήσεων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου 

κανονιστικού τεχνικού προτύπου χωρίς αλλαγές από την Επιτροπή είναι δύο μήνες 

[λόγω της πολυπλοκότητας και του όγκου των θεμάτων που καλύπτονται]. Η εν 

λόγω χρονική περίοδος μπορεί να παραταθεί άπαξ με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου κατά έναν μήνα ακόμη. 



 

 

Άρθρο 23α 

Περαιτέρω διατάξεις για σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προθεσμιών για την υποβολή σχεδίων κανονιστικών 

τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, είναι δυνατό να συμφωνηθεί η σταδιακή 

υποβολή των κειμένων ή ομάδων κειμένων, δηλαδή 12, 18 και 24 μήνες εκ των 

προτέρων. 

2. Η Επιτροπή δεν εγκρίνει κανονιστικά τεχνικά πρότυπα κατά τρόπο που να μειώνει, 

σε περίοδο διακοπής των εργασιών, τον χρόνο ενδελεχούς εξέτασης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένης τυχόν παράτασης, σε λιγότερο από δύο 

μήνες. 

3. Οι ΕΕΑ μπορούν να ζητούν τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη 

διάρκεια των σταδίων εκπόνησης των κανονιστικών τεχνικών προτύπων, ιδίως 

όταν υπάρχουν προβληματισμοί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. 

4. Όταν η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει απορρίψει τα 

κανονιστικά τεχνικά πρότυπα και απομένουν λιγότερο από δύο εβδομάδες έως την 

έναρξη της επόμενης συνόδου ολομέλειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να 

παρατείνει περαιτέρω την περίοδο για την υποβολή αντιρρήσεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 23 παράγραφος 5α μέχρι την ημερομηνία της μεθεπόμενης συνόδου 

ολομέλειας. 

5. Σε περίπτωση απόρριψης ενός κανονιστικού τεχνικού προτύπου και περιορισμένου 

πεδίου εφαρμογής των ζητημάτων που εντοπίστηκαν, η Επιτροπή μπορεί να 

θεσπίσει ταχύτερο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των αναθεωρημένων 

σχεδίων. 

6. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα αιτήματα της ομάδας ελέγχου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που υποβάλλονται επίσημα μέσω του προέδρου της αρμόδιας 

επιτροπής θα πρέπει να απαντηθούν άμεσα, πριν από την έγκριση του σχεδίου 

κανονιστικού τεχνικού προτύπου. 



 

 

Άρθρο 24 

1. Οι εταιρείες διαχείρισης και οι εταιρείες επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 και στο άρθρο 27 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τα πρόσωπα που πωλούν 

μερίδια ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας 

απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό έως… 

[τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].  

1α. Οι ΔΟΕΕ (διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων) όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, και οι πωλητές μεριδίων οργανισμών 

εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο α) της ανωτέρω οδηγίας, εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τον παρόντα κανονισμό έως τις ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού] υπό τον όρο ότι παρέχουν βασικό έγγραφο 

πληροφοριών για τους επενδυτές δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 

άρθρο 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή συναφών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας.  

Άρθρο 25 

1. Στις ... [τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 

η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό. Η επανεξέταση περιλαμβάνει 

γενική επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εξελίξεων στην αγορά 

επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές.▐ Κατά την επανεξέταση πρέπει επίσης 

να εξεταστεί η πιθανή επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε 

άλλα νέα ή καινοτόμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διανέμονται στην Ένωση.  

2. Μετά από διαβουλεύσεις με τη Μικτή Επιτροπή ΕΕA, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, 

από νομοθετική πρόταση.  

                                                 
1  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης 

Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 

(ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).  



 

 

2α. Από … [ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι παραγωγοί 

επενδύσεων συντάσσουν το βασικό έγγραφο πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό και απαλλάσσονται από την υποβολή συνοπτικού ενημερωτικού δελτίου 

που προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. 

Άρθρο 26 

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

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εφαρμόζεται από τις ... [δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], . 

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

κράτος μέλος. 

...,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 


