ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 22.12.2006
COM(2006) 911 τελικό
2006/0306 (COD)

Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την τροποποίηση
της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται
κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση,
όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)
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της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται
κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση,
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(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 44 και 95,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η 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/ΕΚ3, προβλέπει ότι πρέπει να θεσπιστούν
ορισµένα µέτρα σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή4.

(2)

Η απόφαση 1999/468/EΚ τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ, η οποία
θέσπισε κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο για τα εκτελεστικά µέτρα γενικής
εµβέλειας που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιαστικών στοιχείων
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βασικής πράξης που εκδόθηκε σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης, συµπεριλαµβανοµένης της κατάργησης ορισµένων εξ αυτών ή της
συµπλήρωσής τους µε την προσθήκη νέων µη ουσιαστικών στοιχείων.
(3)

Σύµφωνα µε την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής σχετικά µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ5, οι ήδη ισχύουσες πράξεις
πρέπει να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες. Η δήλωση
αυτή περιέχει τον κατάλογο των πράξεων που πρέπει να προσαρµοστούν επειγόντως,
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η οδηγία 2003/71/EΚ.

(4)

Ειδικότερα, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα για
την εφαρµογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις
των χρηµατοοικονοµικών αγορών και να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της
εν λόγω οδηγίας. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής εµβέλειας και έχουν ως
αντικείµενο την προσαρµογή των ορισµών, καθώς και τη διευκρίνιση ή τη
συµπλήρωση των διατάξεων της οδηγίας 2003/71/EC µε τη λεπτοµερή περιγραφή της
µορφής και του περιεχοµένου των ενηµερωτικών δελτίων, ή τον καθορισµό των
µέσων µε τα οποία πρέπει να καθίστανται προσιτές οι πληροφορίες, θεσπίζονται
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης
1999/468/EΚ.

(5)

Η οδηγία 2003/71/EΚ προέβλεπε χρονικό περιορισµό σε σχέση µε τις εκτελεστικές
αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή. Στην κοινή δήλωση για την απόφαση
2006/512/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
υπογράµµισαν ότι η απόφαση 2006/512/EΚ επιφέρει οριζόντια και ικανοποιητική
λύση στα αιτήµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έλεγχο της εφαρµογής των
πράξεων που εκδόθηκαν µε τη διαδικασία της συναπόφασης και ότι, εποµένως, οι
εκτελεστικές αρµοδιότητες πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή χωρίς χρονικό
περιορισµό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δήλωσαν επίσης ότι θα
µεριµνήσουν ώστε να εγκριθούν το συντοµότερο δυνατό οι προτάσεις που
αποσκοπούν στην κατάργηση των διατάξεων των πράξεων που προβλέπουν χρονικό
περιορισµό για τη µεταβίβαση εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή. Σύµφωνα µε
τη θέσπιση της κανονιστικής διαδικασίας µε έλεγχο, η διάταξη που καθορίζει το
χρονικό αυτό περιορισµό στην οδηγία 2003/71/EΚ πρέπει να διαγραφεί.

(6)

Η οδηγία 2003/71/ΕΟΚ πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

∆εδοµένου ότι οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στην οδηγία 2003/71/EΚ
είναι προσαρµογές τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν µόνον τις διαδικασίες
επιτροπoλογίας, δεν είναι αναγκαίο να µεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη
µέλη. Εποµένως, δεν είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις προς τον σκοπό αυτό,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Η οδηγία 2003/71/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
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(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 5 παράγραφος 5, το
άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το
άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 7, το άρθρο 14 παράγραφος 8 και
το άρθρο 15 παράγραφος 7 τροποποιούνται ως εξής:
α)

οι όροι "σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2"
διαγράφονται·

β)

προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιαστικών
στοιχείων της παρούσας οδηγίας µε τη συµπλήρωσή της, θεσπίζονται σύµφωνα µε
την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 24
παράγραφος 2α."
(2)

Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:
α)

παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

"2α. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται
το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης."
β)

οι παράγραφοι 3 και 4 διαγράφονται.
Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την […] ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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