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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/   /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου

για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων

σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ),

όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 EE C 280, 9.9.1998, σ. 6. EE C 331 E, 31.10.2000, σ. 302.
2 EE C 116, 28.4.1999, σ. 44.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2000 (ΕΕ C 339,

29.11.2000, σ. 220), Κοινή θέση του Συµβουλίου της          (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της            (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1, περιοριζόταν αρχικά στους
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που διαθέτουν τα µερίδιά τους στο
κοινό εντός της Κοινότητος και έχουν ως µοναδικό σκοπό να επενδύουν σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ)· το προοίµιο της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ προέβλεπε ότι οι οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της θα αποτελέσουν αντικείµενο
µεταγενέστερου συντονισµού.

(2) Λαµβανοµένης υπόψη της εξέλιξης των αγορών, είναι επιθυµητή η διεύρυνση του
επενδυτικού στόχου των ΟΣΕΚΑ ώστε, πέραν των κινητών αξιών, να µπορούν να επενδύουν
και σε χρηµατοπιστωτικά µέσα µε επαρκή ρευστότητα πέραν των κινητών αξιών. Τα
χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία είναι επιλέξιµα ως επενδυτικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου
των ΟΣΕΚΑ καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η επιλογή των στοιχείων ενός
χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε συνάρτηση µε κάποιον χρηµατιστηριακό δείκτη αποτελεί
µέθοδο διαχείρισης.

(3) Ο ορισµός των κινητών αξιών που περιέχεται στην οδηγία ισχύει µόνο για την οδηγία αυτή
και ουδόλως επηρεάζει τους διάφορους ορισµούς που προβλέπονται από την εθνική
νοµοθεσία για άλλους σκοπούς, όπως η φορολογία· συνεπώς, οι µετοχές και οι εξοµοιούµενοι
µε µετοχές τίτλοι που εκδίδονται από οργανισµούς του είδους «Building Societies» και
«Industrial and Provident Societies», των οποίων η κυριότητα µπορεί πρακτικώς να
µεταβιβαστεί µόνο µε την εξαγορά τους από τον εκδότη οργανισµό, δεν καλύπτονται από τον
ορισµό αυτό.

(4) Τα µέσα χρηµαταγοράς καλύπτουν τις κατηγορίες µεταβιβάσιµων µέσων που κανονικά δεν
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ελεγχόµενες αγορές αλλά στη χρηµαταγορά,
π.χ. τα βραχυπρόθεσµα οµόλογα του δηµοσίου και των τοπικών αρχών, τα πιστοποιητικά
καταθέσεων, τα αξιόγραφα, τα µεσοπρόθεσµα έντοκα γραµµάτια και οι τραπεζικές
συναλλαγµατικές.

                                                
1 EE L 375, 31.12.1985, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2000/64/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290, 17.11.2000, σ. 27).
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(5) Είναι χρήσιµο να διασφαλισθεί ότι η έννοια της ελεγχόµενης αγοράς σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία συµπίπτει µε την αντίστοιχη έννοια της οδηγίας 93/22/EΟΚ του Συµβουλίου
της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών 1.

(6) Είναι σκόπιµο να επιτραπεί στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν τα στοιχεία ενεργητικού τους σε
µερίδια ΟΣΕΚΑ και/ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που
επενδύουν επίσης σε ρευστά χρηµατοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα
οδηγία και οι οποίοι λειτουργούν µε βάση την αρχή της διασποράς των κινδύνων· οι ΟΣΕΚΑ
ή οι λοιποί οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων στους οποίους επενδύει ο εκάστοτε ΟΣΕΚΑ
θα πρέπει να υπόκεινται σε ουσιαστική εποπτεία.

(7) Η παροχή περισσότερων ευκαιριών σε έναν ΟΣΕΚΑ να επενδύει σε ΟΣΕΚΑ και άλλους
οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων πρέπει να διευκολυνθεί· είναι εποµένως βασικό να
εξασφαλισθεί ότι αυτή η επενδυτική δραστηριότητα δεν µειώνει την προστασία των
επενδυτών. Λόγω των αυξηµένων δυνατοτήτων των ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε µερίδια άλλων
ΟΣΕΚΑ και/ή οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ορισµένοι
κανόνες για τα ποσοτικά όρια, την κοινοποίηση πληροφοριών και την πρόληψη του
φαινοµένου των αλυσιδωτών αµοιβαίων κεφαλαίων.

(8) Για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των αγορών, και λόγω της ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, είναι
επιθυµητό να επιτραπεί στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε τραπεζικές καταθέσεις· για να
διασφαλισθεί η επαρκής ρευστότητα των επενδύσεων σε καταθέσεις, οι καταθέσεις αυτές
πρέπει να είναι πληρωτέες σε πρώτη ζήτηση ή να συνοδεύονται από δικαίωµα ανάληψης· εάν
οι καταθέσεις έχουν γίνει σε πιστωτικό ίδρυµα το οποίο εδρεύει σε τρίτη χώρα, το εν λόγω
ίδρυµα πρέπει να υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας ισοδύναµους µε αυτούς της
κοινοτικής νοµοθεσίας.

                                                
1 EE L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2000/64/ΕΚ.



7551/1/01 REV 1 GA/kk, mah 4
DG G   EL

(9) Επί πλέον των περιπτώσεων στις οποίες ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις
σύµφωνα µε τον κανονισµό ή τα καταστατικά έγγραφά του, ενδέχεται να είναι αναγκαίο να
επιτραπεί σε όλους τους ΟΣΕΚΑ να κατέχουν και δευτερεύοντα ρευστά διαθέσιµα όπως
τραπεζικές καταθέσεις όψεως. Αυτό µπορεί να δικαιολογείται, για παράδειγµα, στις
ακόλουθες περιπτώσεις : κάλυψη τρεχουσών ή έκτακτων πληρωµών· σε περίπτωση πώλησης
µεριδίων, κατά το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την επανεπένδυση σε κινητές αξίες
και/ή σε άλλα χρηµατοπιστωτικά στοιχεία που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία· κατά
το χρονικό διάστηµα που είναι απόλυτα αναγκαίο όταν, λόγω δυσµενών συνθηκών της
αγοράς, οι επενδύσεις σε κινητές αξίες, µέσα χρηµαταγοράς και σε άλλα χρηµατοπιστωτικά
στοιχεία πρέπει να ανασταλούν.

(10) Για προληπτικούς λόγους, οι ΟΣΕΚΑ πρέπει να αποφεύγουν την υπερβολική συγκέντρωση
των επενδύσεών τους σε στοιχεία που τους εκθέτουν σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, στην
ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο.

(11) Στους ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να επιτραπεί ρητώς να επενδύουν σε χρηµατοπιστωτικά παράγωγα
στο πλαίσιο της γενικής επενδυτικής τους πολιτικής και/ή για λόγους αντιστάθµισης
κινδύνων προκειµένου να επιτύχουν συγκεκριµένο οικονοµικό στόχο ή το προφίλ κινδύνου
που περιγράφεται στο ενηµερωτικό δελτίο. Για την προστασία των επενδυτών, είναι ανάγκη
να περιοριστεί η µέγιστη δυνητική έκθεση σε κινδύνους από χρηµατοπιστωτικά παράγωγα,
ούτως ώστε να µην υπερβαίνουν τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ·
για να διασφαλισθεί η διαρκής επίγνωση των κινδύνων και των υποχρεώσεων από πράξεις µε
αντικείµενο παράγωγα µέσα και για να ελέγχεται η τήρηση των επενδυτικών ορίων, οι
εν λόγω κίνδυνοι και υποχρεώσεις πρέπει να µετρώνται και να παρακολουθούνται διαρκώς·
τέλος, για την προστασία των επενδυτών µέσω της ενηµέρωσής τους, οι ΟΣΕΚΑ οφείλουν να
περιγράφουν τις στρατηγικές τους, τις µεθόδους τους και τα επενδυτικά όρια που ακολουθούν
στις πράξεις µε αντικείµενο παράγωγα µέσα.
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(12) Όσον αφορά τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, θα πρέπει να καθοριστούν πρόσθετες
απαιτήσεις για την επιλεξιµότητα των αντισυµβαλλοµένων και των µέσων, τη ρευστότητα και
τη διαρκή αξιολόγηση των θέσεων ώστε να διασφαλισθεί επαρκής προστασία των επενδυτών,
παραπλήσια εκείνης που ισχύει για τα παράγωγα που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ελεγχόµενες αγορές.

(13) Οι πράξεις µε αντικείµενο παράγωγα µέσα δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούνται προς
καταστρατήγηση των αρχών και των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία· στην
περίπτωση των εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, θα πρέπει να προβλέπονται πρόσθετοι
κανόνες διασποράς των κινδύνων όταν οι κίνδυνοι προκύπτουν από τον ίδιο
αντισυµβαλλόµενο ή από την ίδια οµάδα αντισυµβαλλοµένων.

(14) Ορισµένες τεχνικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων
που επενδύουν κυρίως σε µετοχές και/ή οµολογίες βασίζονται στην αναπαραγωγή της
σύνθεσης χρηµατιστηριακών δεικτών µετοχών και/ή οµολογιών· είναι επιθυµητό να
επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ να αναπαράγουν τη σύνθεση γνωστών και αναγνωρισµένων
χρηµατιστηριακών δεικτών µετοχών και/ή οµολογιών. Ενδέχεται εποµένως να χρειαστούν πιο
ευέλικτοι κανόνες διασποράς των κινδύνων για τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε µετοχές και/ή
σε οµολογίες για τον σκοπό αυτό.

(15) Οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται για σκοπούς άλλους εκτός από τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που
συγκεντρώνονται από το κοινό σύµφωνα µε τους κανόνες της· στις περιπτώσεις που
απαριθµούνται στην παρούσα οδηγία, ένας ΟΣΕΚΑ µπορεί να έχει θυγατρικές µόνον εφόσον
αυτές είναι απαραίτητες για την άσκηση, για λογαριασµό του, ορισµένων δραστηριοτήτων
που επίσης απαριθµούνται στην παρούσα οδηγία. Επειδή χρειάζεται αποτελεσµατική
εποπτεία των ΟΣΕΚΑ, η εγκατάσταση θυγατρικής ενός ΟΣΕΚΑ σε τρίτη χώρα πρέπει να
επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα
οδηγία· η γενική υποχρέωση του ΟΣΕΚΑ να ενεργεί µόνο προς το συµφέρον των
µεριδιούχων και, ιδίως, ο στόχος της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των δαπανών του,
ουδέποτε δικαιολογούν τη λήψη από έναν ΟΣΕΚΑ µέτρων που θα µπορούσαν να εµποδίσουν
τις αρµόδιες αρχές να ασκήσουν αποτελεσµατικά την εποπτική λειτουργία τους.
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(16) Είναι αναγκαίο να δοθεί σε ένα ευρύτερο φάσµα οργανισµών συλλογικών επενδύσεων
δυνατότητα ελεύθερης διασυνοριακής εµπορίας των µεριδίων τους, εξασφαλίζοντας
παράλληλα στους επενδυτές ένα οµοιόµορφο ελάχιστο επίπεδο προστασίας· εποµένως, οι
επιδιωκόµενοι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο µέσω µιας δεσµευτικής κοινοτικής
οδηγίας που θα καθορίζει στοιχειώδεις κανόνες συµφωνηµένους από κοινού· η παρούσα
οδηγία αφορά µόνο την ελάχιστη απαιτούµενη εναρµόνιση και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία
όρια για την επίτευξη των στόχων της τρίτης παραγράφου του άρθρου 5 της Συνθήκης.

(17) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην
Επιτροπή 1.

(18) Η Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει µια κωδικοποίηση, εν ευθέτω χρόνω µετά την υιοθέτηση
των προτάσεων,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 EE L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Η οδηγία 85/611/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως :

1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«- που µοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες και/ή σε άλλα

ρευστά χρηµατοπιστωτικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, τα

κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό, και των οποίων η λειτουργία βασίζεται

στην αρχή της κατανοµής των κινδύνων, και».

2) Στο άρθρο 1 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι :

«8. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως κινητές αξίες νοούνται :

- οι µετοχές εταιρειών και άλλοι τίτλοι εξοµοιούµενοι µε µετοχές εταιρειών (στο εξής :

«µετοχές»),

- οι οµολογίες και τα υπόλοιπα είδη χρεογράφων (στο εξής: «οµολογίες»),

- κάθε άλλος διαπραγµατεύσιµος τίτλος που παρέχει δικαίωµα απόκτησης τέτοιων

κινητών αξιών µε εγγραφή ή µε ανταλλαγή,

εξαιρουµένων των τεχνικών και µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 21.

9. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως «µέσα χρηµαταγοράς» νοούνται τα
επαρκούς ρευστότητος µέσα που συνήθως αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη
χρηµαταγορά, των οποίων η αξία µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ανά πάσα στιγµή.»
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3) Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«α) κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ελεγχόµενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13
της οδηγίας ISD, και/ή

4) Στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στα στοιχεία β) και γ) προστίθενται οι λέξεις «και µέσα
χρηµαταγοράς» µετά τις λέξεις «κινητές αξίες».

5) Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 :

στο τέλος του σηµείου δ) προστίθεται η φράση «και/ή»
προστίθεται το κατωτέρω σηµείο

«ε) µερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριµένων βάσει της παρούσας οδηγίας και/ή άλλων οργανισµών
συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια της πρώτης και της δεύτερης περίπτωσης του
άρθρου 1 παράγραφος 2, ασχέτως του εάν έχουν την έδρα τους σε κράτος µέλος,
εφόσον :

- οι εν λόγω άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας βάσει νόµων που προβλέπουν ότι υπόκεινται σε εποπτεία την οποία
οι αρµόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές θεωρούν ισοδύναµη µε αυτήν που προβλέπει
η κοινοτική νοµοθεσία, και εφόσον η συνεργασία µεταξύ των αρχών
διασφαλίζεται επαρκώς,
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- το επίπεδο προστασίας των µεριδιούχων των άλλων οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων είναι ισοδύναµο µε το παρεχόµενο στους µεριδιούχους των ΟΣΕΚΑ
και, ιδίως, εφόσον οι κανόνες που αφορούν το διαχωρισµό των στοιχείων του
ενεργητικού, τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις και τις ακάλυπτες
πωλήσεις κινητών αξιών και µέσων χρηµαταγοράς είναι ισοδύναµοι µε τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,

- οι δραστηριότητες των άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων
περιγράφονται σε εξαµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η
αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και
των πράξεων που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστηµα που καλύπτει η
έκθεση,

- ο ΟΣΕΚΑ ή ο άλλος οργανισµός συλλογικών επενδύσεων, του οποίου µελετάται

η απόκτηση µεριδίων, δεν µπορεί να επενδύει, σύµφωνα µε τον κανονισµό του ή

τα καταστατικά του έγγραφα, ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του ενεργητικού του

σε µερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, και/ή

στ) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή

υποκείµενες σε δικαίωµα απόσυρσης, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσµες εντός

δώδεκα µηνών το πολύ, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα έχει την καταστατική του έδρα σε

ένα κράτος µέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος βρίσκεται σε

κάποια τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυµα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας

το οποίο οι αρµόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές θεωρούν ισοδύναµο µε αυτό που

προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία, και/ή
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ζ) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των εξοµοιούµενων µε

αυτά µέσων που διακανονίζονται σε µετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείµενο

διαπραγµάτευσης σε µια από τις ελεγχόµενες αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α),

β) και γ) και/ή χρηµατοπιστωτικά παράγωγα µέσα που αποτελούν αντικείµενο

εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών («εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα»), εφόσον :

- το υποκείµενο στοιχείο συνίσταται σε κάποιο από τα µέσα που εµπίπτουν στην

παράγραφο 1, σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, επιτόκια, συναλλαγµατικές

ισοτιµίες ή νοµίσµατα, στα οποία ένας ΟΣΕΚΑ δύναται να επενδύει σύµφωνα µε

τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στον κανονισµό ή στα

καταστατικά του έγγραφα,

- οι αντισυµβαλλόµενοι που µετέχουν σε πράξεις εξωχρηµατιστηριακών

παραγώγων είναι ιδρύµατα υποκείµενα σε προληπτική εποπτεία και ανήκουν στις

κατηγορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές, και

- τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα υπόκεινται καθηµερινώς σε αξιόπιστη και

επαληθεύσιµη αποτίµηση και µπορούν να πωλούνται, να ρευστοποιούνται ή να

ακυρώνονται µε αντισταθµιστική πράξη ανά πάσα στιγµή και σε δίκαιη τιµή

ύστερα από πρωτοβουλία του ΟΣΕΚΑ, και/ή

η) µέσα χρηµαταγοράς πλην των διαπραγµατευσίµων σε ελεγχόµενη αγορά, τα οποία

εµπίπτουν στην παράγραφο 9, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των µέσων αυτών

υπόκειται σε ρυθµίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταµίευσης, και

εφόσον τα µέσα αυτά :

- εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από µια κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, από

µια κεντρική τράπεζα κράτους µέλους, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από ένα

τρίτο κράτος ή, σε περίπτωση οµοσπονδιακού κράτους, από ένα µέλος της

οµοσπονδίας, ή από ένα δηµόσιο οργανισµό διεθνούς δικαίου στον οποίο

ανήκουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, ή
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- εκδίδονται από µια επιχείρηση της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι προς

διαπραγµάτευση σε ελεγχόµενες αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ),

ή

- εκδίδονται ή είναι εγγυηµένα από οργανισµό υποκείµενο σε προληπτική

εποπτεία, σύµφωνα µε τα κριτήρια της κοινοτικής νοµοθεσίας, ή από οργανισµό

που υπόκειται σε και τηρεί κανόνες προληπτικής εποπτείας θεωρούµενους από τις

αρµόδιες αρχές ως τουλάχιστον εξίσου αυστηρούς µε εκείνους της κοινοτικής

νοµοθεσίας, ή

- εκδίδονται από άλλους οργανισµούς που ανήκουν στις κατηγορίες που έχουν

εγκριθεί από τις αρµόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές, εφόσον οι επενδύσεις στα µέσα

αυτά υπόκεινται σε προστασία των επενδυτών ισοδύναµη µε εκείνη που

προβλέπεται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη περίπτωση και εφόσον ο εκδότης είναι

εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο και τα αποθεµατικά ανέρχονται σε τουλάχιστον

10 εκατοµµύρια ευρώ και υποβάλλει και δηµοσιεύει τους ετήσιους λογαριασµούς

της σύµφωνα µε την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ (*), είναι εταιρεία που, εντός

ενός οµίλου εταιρειών µε µία ή περισσότερες εισηγµένες εταιρείες, έχει

ως αποστολή τη χρηµατοδότηση του οµίλου, ή τη χρηµατοδότηση µέσων

τιτλοποίησης που επωφελούνται από τραπεζική πίστωση.

_______________

(*) Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978
βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί
των ετησίων λογαριασµών εταιριών ορισµένων µορφών. Οδηγία που
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/60/ΕΚ (ΕΕ L 162,
26.6.1999, σ. 65)».

6) Στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α), προστίθενται οι λέξεις «και µέσα χρηµαταγοράς»

µετά τις λέξεις «κινητές αξίες».



7551/1/01 REV 1 GA/kk, mah 12
DG G   EL

7) Στο άρθρο 19, η παράγραφος 2 στοιχείο β) και η παράγραφος 3 διαγράφονται.

8) To άρθρο 20 διαγράφεται.

9) Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 21

1. H εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων πρέπει να χρησιµοποιεί µια διαδικασία
διαχείρισης των κινδύνων που να της επιτρέπει να ελέγχει και να µετρά ανά πάσα στιγµή τον
κίνδυνο των θέσεών της και τη συµβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου του
χαρτοφυλακίου. Πρέπει να χρησιµοποιεί µια διαδικασία που να της επιτρέπει την ακριβή και
αµερόληπτη αποτίµηση της αξίας των εξωχρηµατιστηριακών παράγωγων µέσων. Πρέπει να
κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές τακτικά και µε τον τρόπο που αυτές καθορίζουν τους τύπους
των παράγωγων µέσων, τους υποκείµενους κινδύνους, τα ποσοτικά όρια και τις επιλεγείσες
µεθόδους εκτίµησης των κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα µέσα, για κάθε ΟΣΕΚΑ που
αυτή διαχειρίζεται.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στους ΟΣΕΚΑ να χρησιµοποιούν τεχνικές και
µέσα που συνδέονται µε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς υπό τις προϋποθέσεις και
εντός των ορίων που καθορίζουν, εφόσον οι τεχνικές και µέσα χρησιµοποιούνται χάριν
αποτελεσµατικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. Όταν οι πράξεις αυτές αφορούν τη
χρησιµοποίηση παράγωγων µέσων, οι προϋποθέσεις και τα όρια πρέπει να είναι σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Οι πράξεις αυτές ουδέποτε επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του ΟΣΕΚΑ από τους
επενδυτικούς του στόχους όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισµό, στα καταστατικά έγγραφα ή
στο ενηµερωτικό του φυλλάδιο.
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3. Ο ΟΣΕΚΑ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται σε σχέση µε τα

παράγωγα µέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του.

Η έκθεση στον κίνδυνο υπολογίζεται µε βάση την τρέχουσα αξία των υποκείµενων στοιχείων
ενεργητικού, τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, τις µελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το
διαθέσιµο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τα επόµενα
εδάφια.

Ένας ΟΣΕΚΑ µπορεί να επενδύει, στα πλαίσια της επενδυτικής πολιτικής του και εντός των
ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5, σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα,
εφόσον ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκείµενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει
συνολικώς τα επενδυτικά όρια του άρθρου 22. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν, όταν
ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που βασίζονται σε δείκτη, οι
επενδύσεις αυτές να µην συνδυάζονται µε τα όρια του άρθρου 22.

Όταν µια κινητή αξία ή ένα µέσο χρηµαταγοράς ενσωµατώνει ένα παράγωγο, το παράγωγο
αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του παρόντος
άρθρου. 

4. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις ενδεδειγµένες πληροφορίες καθώς
και τις τυχόν µεταγενέστερες µεταβολές στις µεθόδους προϋπολογισµού της έκθεσης στον
κίνδυνο που αναφέρεται στην παράγραφο 3, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου
αντισυµβαλλοµένου σε πράξεις µε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα το αργότερο.....(*). Η
Επιτροπή προωθεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη µέλη. Οι πληροφορίες εξετάζονται
στην επιτροπή επικοινωνίας µε τη διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 4.

__________________
(*) 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία

85/611/ΕΟΚ.»
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10) Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 22

1. Ένας ΟΣΕΚΑ δεν µπορεί να επενδύει περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του σε
κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό. Ένας
ΟΣΕΚΑ δεν µπορεί να επενδύει περισσότερο από το 20% του ενεργητικού του σε καταθέσεις
στον ίδιο οργανισµό.

Ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ κατά τη διενέργεια πράξης
εξωχρηµατιστηριακού παράγωγου δεν µπορεί να υπερβαίνει :

- το 10% του ενεργητικού του όταν ο αντισυµβαλλόµενος είναι πιστωτικό ίδρυµα µεταξύ
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ή

- το 5% του ενεργητικού του στις λοιπές περιπτώσεις.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο του 5% της πρώτης πρότασης σε 10%

κατ� ανώτατο όριο. Ωστόσο, η συνολική αξία των κινητών αξιών και των µέσων

χρηµαταγοράς που κατέχει ο ΟΣΕΚΑ σε εκδότες σε κάθε έναν από τους οποίους επενδύει

άνω του 5% του ενεργητικού του δεν µπορεί να υπερβαίνει το 40% της αξίας του ενεργητικού

του. Το όριο αυτό δεν ισχύει για τις καταθέσεις σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς

υποκείµενους σε προληπτική εποπτεία και τις πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων που

διενεργούνται µε τους οργανισµούς αυτούς.
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Με την επιφύλαξη των επί µέρους ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, ένας ΟΣΕΚΑ

δεν µπορεί να συνδυάζει :

- επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον

- καταθέσεις στον, και/ή

- κινδύνους από πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων που διενεργήθηκαν µε τον

ίδιο οργανισµό, σε ποσοστό άνω του 20%  του ενεργητικού του.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της παραγράφου 1 πρώτη

πρόταση σε 35% κατ� ανώτατο όριο όταν οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς έχουν

εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από κράτος µέλος, από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης

ενός κράτους µέλους, από τρίτο κράτος ή από δηµόσιους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους

συµµετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο του 5 % της παραγράφου 1 πρώτη
πρόταση σε 25% κατ� ανώτατο όριο στην περίπτωση ορισµένων οµολογιών, όταν αυτές
έχουν εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα το οποίο έχει την καταστατική έδρα του σε κράτος
µέλος και υπόκειται εκ του νόµου σε ειδική δηµόσια εποπτεία για την προστασία των
οµολογιούχων. Συγκεκριµένα, τα ποσά που προκύπτουν από την έκδοση αυτών των
οµολογιών πρέπει να επενδύονται κατά νόµον σε στοιχεία ενεργητικού τα οποία, καθ� όλο το
διάστηµα ισχύος των οµολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν
από τις οµολογίες και τα οποία, σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη, θα χρησιµοποιηθούν
κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και την καταβολή των
σωρευµένων τόκων.



7551/1/01 REV 1 GA/kk, mah 16
DG G   EL

Όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει άνω του 5% του ενεργητικού του σε οµολογίες που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο και οι οποίες έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών
των επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των προαναφερόµενων κατηγοριών
οµολογιών και των κατηγοριών εκδοτών οι οποίοι, σύµφωνα µε τους νόµους και τα
καθεστώτα ελέγχου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, είναι εξουσιοδοτηµένοι να εκδίδουν
οµολογίες που ανταποκρίνονται στα ανωτέρω κριτήρια. Στους καταλόγους αυτούς
επισυνάπτεται σηµείωµα που διευκρινίζει το καθεστώς των παρεχόµενων εγγυήσεων. Η
Επιτροπή κοινοποιεί αµέσως τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη µέλη, µαζί µε τις
ενδεχόµενες παρατηρήσεις, και δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες αυτές. Για την κοινοποίηση
αυτή µπορεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια της οµάδας επικοινωνίας, µε τη
διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 4.

5. Οι κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς των παραγράφων 3 και 4 δεν λαµβάνονται
υπόψη στην εφαρµογή του ορίου του 40% που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Τα όρια των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 δεν επιτρέπεται να σωρεύονται και, κατά συνέπεια, οι
επενδύσεις σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισµό,
ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα µέσα στον εν λόγω οργανισµό, που έχουν
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4, δεν επιτρέπεται ποτέ να
υπερβούν συνολικά το 35% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.
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Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς των ενοποιηµένων

λογαριασµών, όπως ορίζονται στην οδηγία 83/349/ΕΟΚ (*) ή από τους διεθνώς

αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός για τον

υπολογισµό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη σώρευση επενδύσεων σε κινητές αξίες και µέσα

χρηµαταγοράς στον ίδιο όµιλο µέχρι ποσοστού 20%.

_______________

(*) Έβδοµη οδηγία του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόµενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς.
Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την πράξη προσχώρησης του 1994.»

11) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 22α

1. Με την επιφύλαξη των ορίων του άρθρου 25, τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν τα

όρια του άρθρου 22 σε 20% κατ' ανώτατο όριο για τις επενδύσεις σε µετοχές και/ή οµολογίες

που εκδίδονται από τον ίδιο οργανισµό, εφόσον, σύµφωνα µε τον κανονισµό ή τα

καταστατικά έγγραφα του αµοιβαίου κεφαλαίου, η επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ

συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δεδοµένου χρηµατιστηριακού δείκτη µετοχών ή

οµολογιών τον οποίον οι αρµόδιες για τους ΟΣΕΚΑ αρχές αναγνωρίζουν µε βάση τα εξής

κριτήρια :

- η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιηµένη,
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- ο δείκτης αποτελεί έναν κατάλληλο δείκτη αναφοράς της οικείας αγοράς,

- ο δείκτης αποτελεί αντικείµενο κατάλληλης δηµοσιότητας.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο της παραγράφου 1 σε 35% κατ� ανώτατο

όριο εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις

οργανωµένες αγορές στις οποίες ορισµένες κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς κυριαρχούν

ευρέως. Η επένδυση µέχρι αυτό το µέγιστο όριο επιτρέπεται µόνο για έναν εκδότη.»

12) Στο άρθρο 23 παράγραφος 1, προστίθενται οι λέξεις «και µέσων χρηµαταγοράς» µετά τις

λέξεις «κινητών αξιών».

13) Το άρθρο 24 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 24

1. Ένας ΟΣΕΚΑ µπορεί να αποκτά µερίδια ΟΣΕΚΑ και/ή άλλων οργανισµών συλλογικών

επενδύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ε), εφόσον δεν επενδύει

περισσότερο από το 10% των στοιχείων ενεργητικού του σε µερίδια του ίδιου ΟΣΕΚΑ ή

άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων. Τα κράτη µέλη µπορούν να αυξήσουν το όριο

αυτό σε 20%  κατ' ανώτατο όριο.

2. Το άθροισµα των επενδύσεων σε µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων πλην

των ΟΣΕΚΑ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικώς το 30% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.
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Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι, όταν ένας ΟΣΕΚΑ έχει αποκτήσει µερίδια ΟΣΕΚΑ

και/ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, τα στοιχεία του ενεργητικού του εν λόγω

ΟΣΕΚΑ ή του άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων δεν είναι υποχρεωτικό να

συνδυάζονται για τους σκοπούς των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 22.

3. Όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε µερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ και/ή άλλων οργανισµών

συλλογικών επενδύσεων τους οποίους διαχειρίζεται, απευθείας ή κατ� εξουσιοδότηση, η ίδια

εταιρεία διαχείρισης ή κάθε άλλη εταιρεία µε την οποία συνδέεται στο πλαίσιο κοινής

διαχείρισης ή κοινού ελέγχου, ή λόγω σηµαντικής, άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής, η εταιρεία

διαχείρισης ή η άλλη εταιρεία δεν µπορεί να καταλογίζει έξοδα εγγραφής ή εξαγοράς για τις

επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε µερίδια αυτών των άλλων ΟΣΕΚΑ και/ή οργανισµών συλλογικών

επενδύσεων.

Ένας ΟΣΕΚΑ που επενδύει σηµαντικό µέρος του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ και/ή

οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων υποχρεούται να αναφέρει στο ενηµερωτικό δελτίο του

το ανώτατο επίπεδο των διαχειριστικών προµηθειών που ενδέχεται να βαρύνουν τόσο τον

ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και τους άλλους ΟΣΕΚΑ και/ή οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων

στους οποίους προτίθεται να επενδύσει. Επισηµαίνει στην ετήσια έκθεσή του τη µεγίστη

αναλογία διαχειριστικών εξόδων που έχουν καταλογιστεί τόσο στον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ όσο και

στους ΟΣΕΚΑ και/ή άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων στους οποίους έχει

επενδύσει.»

14) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 24α

1. Το ενηµερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων στα οποία

επιτρέπεται να επενδύει ο ΟΣΕΚΑ. Επισηµαίνει επίσης κατά πόσον επιτρέπονται οι πράξεις

σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα· στην περίπτωση αυτή, διευκρινίζει σαφώς αν οι

πράξεις αυτές επιτρέπεται να γίνονται για κάλυψη κινδύνων ή για την επίτευξη των

επενδυτικών στόχων, καθώς και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις της χρήσης παράγωγων

χρηµατοπιστωτικών µέσων στο προφίλ κινδύνου.
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2. Ένας ΟΣΕΚΑ που επενδύει κυρίως σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του

ενεργητικού που ορίζονται στο άρθρο 19, πλην των κινητών αξιών και των µέσων

χρηµαταγοράς, ή αναπαράγει χρηµατιστηριακό δείκτη µετοχών ή οµολογιών σύµφωνα µε το

άρθρο 22α, πρέπει να συµπεριλαµβάνει στο ενηµερωτικό δελτίο του ή στις τυχόν άλλες

διαφηµιστικές δηµοσιεύσεις του εµφανή παραποµπή στην επενδυτική του πολιτική.

3. Όταν η καθαρή αξία του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ είναι πιθανό να εµφανίσει υψηλή

αστάθεια λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ή της χρησιµοποιούµενης διαχειριστικής

τεχνικής, το ενηµερωτικό δελτίο και οι τυχόν άλλες διαφηµιστικές δηµοσιεύσεις του πρέπει

να περιέχουν εµφανή παραποµπή στο στοιχείο αυτό.

4. Κατόπιν αιτήσεως ενός επενδυτή, η διαχειριστική εταιρεία πρέπει επίσης να παρέχει

πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου στον

οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ, τις µεθόδους που έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και την

πρόσφατη εξέλιξη των κινδύνων και των αποδόσεων των κύριων κατηγοριών επενδυτικών

µέσων.»

15) Στο άρθρο 25 παράγραφος 2 :

(1) η τρίτη περίπτωση αντικαθίσταται ως εξής :

«− 25% των µεριδίων ενός και του αυτού ΟΣΕΚΑ και/ή άλλου οργανισµού

συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια της πρώτης και δεύτερης περίπτωσης

του άρθρου 1 παράγραφος 2,»

(2) προστίθεται η εξής περίπτωση :

«− 10 % των µέσων χρηµαταγοράς του αυτού εκδότη.».
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16) Στο άρθρο 25 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Τα όρια που προβλέπονται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίπτωση µπορούν να µην

τηρηθούν κατά την απόκτηση, εάν τη στιγµή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η

ακαθάριστη αξία των οµολογιών ή των µέσων χρηµαταγοράς, ή η καθαρή αξία των

εκδοθέντων τίτλων.»

17) Στο άρθρο 25 παράγραφος 3, σηµεία α) β) και γ) προστίθενται οι λέξεις «και µέσα

χρηµαταγοράς» µετά τις λέξεις «κινητές αξίες».

18) Στο άρθρο 25 παράγραφος 3, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«(ε) τις µετοχές που κατέχουν µια ή περισσότερες εταιρείες επενδύσεων ή εταιρείες

επενδύσεων στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιρειών που ασκούν αποκλειστικά προς

όφελός της/τους ορισµένες δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συµβουλών ή

εµπορίας στη χώρα στην οποία εδρεύει η θυγατρική, όσον αφορά την εξαγορά µεριδίων

κατόπιν αιτήσεως των µεριδιούχων.».

19) Το άρθρο 26 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Οι ΟΣΕΚΑ δεν απαιτείται να συµµορφώνονται µε τα όρια που καθορίζονται στο παρόν

Τµήµα όταν ασκούν δικαιώµατα εγγραφής που συνδέονται µε κινητές αξίες ή µέσα

χρηµαταγοράς που αποτελούν µέρος του ενεργητικού τους.
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Τα κράτη µέλη, παράλληλα µε τη µέριµνά τους για την τήρηση της αρχής της κατανοµής των

κίνδυνων, µπορούν να επιτρέπουν στους νεοϊδρυθέντες ΟΣΕΚΑ να παρεκκλίνουν από τα

άρθρα 22, 22α, 23 και 24 για χρονικό διάστηµα έξι µηνών από την ηµεροµηνία της άδειας

λειτουργίας τους.».

20) Στο άρθρο 41, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την εκ µέρους των οργανισµών αυτών απόκτηση

κινητών αξιών, µέσων χρηµαταγοράς ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αναφέρονται

στο άρθρο 19, παράγραφος 1 στοιχεία ε), ζ) και η), που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο.».

21) Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 42

∆εν επιτρέπεται να πραγµατοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, µέσω

χρηµαταγοράς ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων που αναφέρονται στο άρθρο 19

παράγραφος 1 στοιχεία ε), ζ) και η).

- η εταιρεία επενδύσεων και

- η εταιρεία διαχείρισης ή ο θεµατοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασµό αµοιβαίων

κεφαλαίων.»
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22) Μετά το άρθρο 53 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 53α

1. Επιπλέον των καθηκόντων της κατ� άρθρο 53 παράγραφος 1, η επιτροπή επικοινωνίας

µπορεί επίσης να συνεδριάζει ως κανονιστική επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 5 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ (*), προκειµένου να επικουρεί την Επιτροπή σε σχέση µε τις τεχνικές

τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στην παρούσα οδηγία στους ακόλουθους τοµείς :

- αποσαφήνιση των ορισµών προκειµένου να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας σε όλη την Κοινότητα,

- ευθυγράµµιση της ορολογίας και αναδιατύπωση των ορισµών σε συνάρτηση µε

µεταγενέστερες πράξεις για τους ΟΣΕΚΑ και για συναφή θέµατα.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της

εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

(*) ΕΕ L, 17.7.1999, σ. 23».
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Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν, το αργότερο µέχρι τις.......(*), τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές

και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη

ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές το αργότερο στις .......(**).

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιλαµβάνουν αναφορά στην

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο

τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ κατά την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

H Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================

                                                
(*) 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(**) 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.





7551/1/01 REV 1 ADD 1 ΜΣ/νµ,θµ 1
DG G   EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 6 Iουνίου 2001
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
1998/0243 (COD)

7551/1/01
REV 1
ADD 1

LIMITE

EF 34
ECOFIN 91
CODEC 300

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
Θέµα : Κοινή θέση για την έκδοση της οδηγίας 2001/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των
ΟΣΕΚΑ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



7551/1/01 REV 1 ADD 1 ΜΣ/νµ,θµ 2
DG G   EL

I. EIΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 17 Ιουλίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 1 οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). 2

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της κατά τις συνεδριάσεις στις

24 και 25 Φεβρουαρίου 1999. 3 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωµοδότησε στις 16

Μαρτίου 1999 4. Στις 17 Φεβρουαρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 24

τροπολογίες σε πρώτη ανάγνωση 5. Στις 30 Μαΐου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε την

τροποποιηµένη πρότασή της. 6

3. Στις 5 Iουνίου 2001, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του και το παρόν σκεπτικό.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι εξελίξεις της αγοράς κατέστησαν σαφή την ανάγκη εκσυγχρονισµού των ΟΣΕΚΑ µε την

επέκταση του καταλόγου των στοιχείων ενεργητικού στα οποία µπορεί να επενδύει ένας

οργανισµός συλλογικών επενδύσεων, όπως άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων, µέσα

χρηµαταγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και παράγωγα χρηµατοδοτικά µέσα. Ο κύριος στόχος της

πρότασης της Επιτροπής, τον οποίον συµµερίζεται πλήρως το Συµβούλιο, είναι να επεκταθεί ο

κατάλογος αυτός και να εξασφαλισθεί η διασυνοριακή εµπορία µεριδίων των ΟΣΕΚΑ

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ενιαίο επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Η πρόταση επιδιώκει

περαιτέρω την επικαιροποίηση και αποσαφήνιση ορισµένων διατάξεων της οδηγίας ΟΣΕΚΑ.

                                                
1 ΕΕ C 280, 9.9.1998, σ. 6.
2 ΕΕ L 375, 31.12.1985, σ. 3. Τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ της 7ης

Νοεµβρίου 2000.
3 ΕΕ C 116, 28.4.1999, σ. 44.
4 ΕΕ C 285, 7.10.1999, σ. 9.
5 ΕΕ C 339, 29.11.2000, σ. 220.
6 ΕΕ C 311 E, 31.10.2000, σ. 302.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο υποστηρίζει µεν γενικά την προαναφερθείσα τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις έχει επιλέξει διαφορετικές λύσεις, οι οποίες

επεξηγούνται κατωτέρω. Αυτό έγινε κυρίως για να καταστούν οι διατάξεις περισσότερο διαφανείς

και συνεκτικές και να δοθεί στους ΟΣΕΚΑ µεγαλύτερη ευελιξία στην πολιτική επενδύσεων που

ακολουθούν, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία των επενδυτών.

Το Συµβούλιο άλλαξε επίσης τον τίτλο της οδηγίας προκειµένου να καταστεί σαφής η σχέση

µεταξύ της τροποποιητικής αυτής οδηγίας και της άλλης οδηγίας η οποία τροποποιεί επίσης την

οδηγία 85/611/ΕΟΚ αλλά µε σκοπό τη ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης και των απλοποιηµένων

ενηµερωτικών δελτίων.

1.  Ορισµοί - Άρθρο 1

Η κοινή θέση του Συµβουλίου παραπέµπει συχνά στο άρθρο 19 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ,το οποίο

απαριθµεί τις επενδύσεις που είναι ανοικτές στους ΟΣΕΚΑ χρησιµοποιώντας παγίως την φράση

�που αναφέρονται στο άρθρο 19 της οδηγίας� το οποίο το Συµβούλιο θεωρεί ακριβέστερο από τη

φράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου �που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία�. Το Συµβούλιο

εποµένως προτιµά να διατυπωθεί το άρθρο 1 (2) όπως στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

και όχι όπως διατυπώθηκε στην τροπολογία 8 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Συµβούλιο επιπλέον προτιµά να γίνει σαφής ότι ο όρος «κινητές αξίες» όπως ορίζεται στο

άρθρο 1 (8) δεν περιλαµβάνει τις τεχνικές και τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 21 (παράγωγα

µέσα).

∆εδοµένου ότι τα µέσα χρηµαταγοράς δεν θεωρούνται εν γένει κινητές αξίες (επί παραδείγµατι, η

οδηγία 93/22/ΕΟΚ για τις υπηρεσίες επενδύσεων περιέχει δύο χωριστούς ορισµούς) και δεδοµένου

ότι το κείµενο της οδηγίας σε ορισµένες περιπτώσεις κάνει διάκριση µεταξύ κινητών αξιών και

µέσων χρηµαταγοράς, το Συµβούλιο απεφάσισε να συµπεριλάβει έναν χωριστό ορισµό του όρου

µέσα χρηµαταγοράς στο άρθρο 1 (9). Το κείµενο της κοινής θέσης τροποποιήθηκε αναλόγως.
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2.  ∆ιατάξεις που επεκτείνουν τον κατάλογο των στοιχείων του ενεργητικού - Άρθρο 19

α. Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι είναι χρήσιµο να εισαχθεί στο άρθρο 19 η έννοια των

ελεγχόµενων αγορών κατά την έννοια της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ και εποµένως υιοθέτησε

σε µεγάλο βαθµό την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής - και ενσωµάτωσε την

τροπολογία 9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση.

Η ουσία της τροπολογίας 1 σχετικά µε τις αιτιολογικές σκέψεις ενσωµατώθηκε στην

αιτιολογική σκέψη 5 της κοινής θέσης.

β. Το Συµβούλιο επιπλέον συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

της Επιτροπής ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται στους ΟΣΕΚΑ η αγορά µεριδίων άλλων

ΟΣΕΚΑ και/ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. Η κοινή θέση εποµένως

συµπεριλαµβάνει το άρθρο 19 (1) (ε) όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην

τροποποιηµένη πρόταση µε την τροποποίηση ότι ο «κλιµακωτός κανόνας»

συµπεριελήφθη στο άρθρο 19 (1) (ε) όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και όχι στο άρθρο 24 (3), όπως στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Το

Συµβούλιο έκανε δύο επιπλέον ήσσονος σηµασίας αλλαγές σε σύγκριση µε την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής : διευκρίνισε ότι οι προϋποθέσεις ισχύουν για

όλους τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι εγκεκριµένοι ως

ΟΣΕΚΑ, ασχέτως του πού έχουν την έδρα τους, και συµπεριελήφθησαν κανόνες για

τον διαχωρισµό των στοιχείων του ενεργητικού µεταξύ των κανόνων τους οποίους

πρέπει να τηρούν οι άλλοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων. Η κοινή θέση

εποµένως συµπεριλαµβάνει το κυριότερο µέρος της τροπολογίας 44.

Το Συµβούλιο συµπεριέλαβε επίσης εν µέρει τις τροπολογίες 2 και 5 που αφορούν τις

αιτιολογικές σκέψεις 6 και 7 της κοινής θέσης.

γ. Όσον αφορά τις καταθέσεις, το Συµβούλιο προσυπογράφει πλήρως τις ιδέες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στην τροποποιηµένη πρότασή της, και

εποµένως η τροπολογία 11 συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 19 (1) (στ) της κοινής θέσης.



7551/1/01 REV 1 ADD 1 ΜΣ/νµ,θµ 5
DG G   EL

Η ουσία της τροπολογίας 3 , η οποία αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις,

συµπεριλαµβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 8 της κοινής , ενισχυµένη από την

ευθυγράµµιση του κειµένου µε την τροπολογία 11 και το άρθρο 19 (1) στ.

δ. Το Συµβούλιο τάσσεται υπέρ της επέκτασης του άρθρου 19 στα παράγωγα

χρηµατοπιστωτικά µέσα και συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι λογικό

να καλυφθούν όλα τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα στην παράγραφο 1 ζ) του

άρθρου αυτού.

Σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και την τροπολογία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο ενίσχυσε τη διάταξη αυτή επεκτείνοντας την

διάταξη της παρ. 1 ζ) σχετικά µε το υποκείµενο στοιχείο στα παράγωγα που είναι

διαπραγµατεύσιµα σε συνάλλαγµα συγχωνεύοντας τα εδάφια ζ) και η) της πρότασης

της Επιτροπής.

Η κοινή θέση συµπεριλαµβάνει προϋποθέσεις για τους αντισυµβαλλοµένους που

µετέχουν σε πράξεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων και την βάση των

προϋποθέσεων αποτίµησης, πώλησης και ρευστοποίησης που περιέχεται στην

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής και στην τροπολογία 37. Ωστόσο, το

Συµβούλιο πιστεύει ότι οι τελευταίες αυτές προϋποθέσεις θα πρέπει να ενισχυθούν

περαιτέρω προσδιορίζοντας ότι η πώληση και ρευστοποίηση µπορούν να γίνουν ανά

πάσα στιγµή µε πρωτοβουλία των ΟΣΕΚΑ και στη δίκαιη τιµή του

εξωχρηµατιστηριακού παραγώγου. Επιπλέον, το Συµβούλιο, προσέθεσε στην πώληση

και ρευστοποίηση τη δυνατότητα ακύρωσης της θέσης µε αντισταθµιστική πράξη.

Εξάλλου, η ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι µόνον τα παράγωγα µέσα µε υψηλό

βαθµό φερεγγυότητας σε αναγνωρισµένο σύστηµα διαβάθµισης της φερεγγυότητας

µπορούν να ενσωµατωθούν, είναι απαράδεκτη για το Συµβούλιο δεδοµένου ότι δεν

υπάρχει παγκοσµίως αναγνωρισµένο σύστηµα διαβάθµισης της φερεγγυότητας.

Εποµένως συµπεριλαµβάνεται το κυριότερο µέρος της τροπολογίας 37.



7551/1/01 REV 1 ADD 1 ΜΣ/νµ,θµ 6
DG G   EL

ε. Τέλος, το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ότι θα

πρέπει να επιτραπεί στους ΟΣΕΚΑ να επενδύουν σε µέσα χρηµαταγοράς πλην εκείνων

που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ελεγχόµενη αγορά εφόσον ο εκδότης υπόκειται σε

ρυθµίσεις και εµπίπτει σε µία από τις κατηγορίες που απαριθµούνται στο άρθρο 19 (1)

(η) της κοινής θέσης. Η κοινή θέση σε µεγάλο βαθµό ακολουθεί την τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής, εκτός από τρία σηµεία :

Πρώτον, το Συµβούλιο πιστεύει ότι οι αρχές, κεντρικές τράπεζες, η ΕΚΤ, η ΕΕ, η ΕΤΕ,

τα τρίτα κράτη και τα οµόσπονδα κράτη θα µπορούσαν να ενεργούν όχι µόνον ως

εκδότες αλλά και ως εγγυητές. ∆εύτερον, γίνεται σαφές ότι η δεύτερη περίπτωση

αφορά τις επιχειρήσεις που εκδίδουν µέσα χρηµαταγοράς και οι τίτλοι των οποίων είναι

εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε ελεγχόµενες αγορές. Τρίτον, το Συµβούλιο

προσέθεσε µια τέταρτη κατηγορία στις τρεις που περιλαµβάνονται στην τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής, συγκεκριµένα τα µέσα χρηµαταγοράς που εκδίδονται από

επιχειρήσεις οι τίτλοι των οποίων δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι σε ελεγχόµενες αγορές

εφόσον πληρούνται ορισµένες ειδικές προϋποθέσεις.

Η τροπολογία 13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 19 (1)

(η) της κοινής θέσης.

3.  Άρθρα 20 και 24 - Επενδυτικά όρια

α. Το άρθρο 20 διεγράφη από την κοινή θέση. Οι διατάξεις του άρθρου 20 της

υφιστάµενης οδηγίας σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών που εξακολουθούν να

ισχύουν συµπεριελήφθησαν στο άρθρο 22 (4) της κοινής θέσης. Το Συµβούλιο πιστεύει

ότι η παρούσα διατύπωση είναι σαφέστερη και ότι η διαδικασία που καθορίζεται στην

κοινή θέση είναι απλούστερη από εκείνη που πρότεινε η Επιτροπή στο άρθρο 20 της

τροποποιηµένης πρότασης. Το Συµβούλιο πιστεύει ότι οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου που το οδήγησαν να προτείνει την επανεισαγωγή του άρθρου 20 έχουν

ληφθεί υπόψη και εποµένως το πνεύµα της τροπολογίας 14 έχει συµπεριληφθεί στην

κοινή θέση.
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β. Από την έκδοση της υφιστάµενης οδηγίας του 1985, η χρησιµοποίηση των παράγωγων

χρηµατοπιστωτικών µέσων έχει καταστεί σηµαντικά πιο διαδεδοµένη και

εκλεπτυσµένη για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς, οι δε µέθοδοι εποπτείας για τη

διαχείριση αυτών των µέσων έχουν αναπτυχθεί αναλόγως. Το Συµβούλιο πιστεύει

εποµένως ότι το υφιστάµενο άρθρο 21 είναι ανεπαρκές για να ανταποκριθεί στις

τρέχουσες ανάγκες ελέγχου. Το Συµβούλιο συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό µε το

περιεχόµενο του άρθρου 24 β της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και τις

τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πιστεύει ότι η συνένωση

όλων των διατάξεων που αφορούν τη χρήση των παράγωγων µέσων σε ένα άρθρο

βελτιώνει τη διαφάνεια του κειµένου. Για τους λόγους αυτούς, το Συµβούλιο προτίµησε

να αναδιαρθρώσει και να διατυπώσει εκ νέου όλες τις διατάξεις στο άρθρο 21 της

κοινής θέσης. Οι διατάξεις σχετικά µε την αποκάλυψη στοιχείων περιλαµβάνονται

ωστόσο σε ένα γενικό άρθρο, το άρθρο 24 α) της κοινής θέσης (βλ. κατωτέρω).

Τα στοιχεία για την προστασία του επενδυτή που περιέχονταν στην τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνονται στην κοινή θέση, ιδίως οι διατάξεις που

απαιτούν ότι :

- ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ σε σχέση µε τα παράγωγα

µέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου του (άρθρο 21

παρ. 3 πρώτο εδάφιο της κοινής θέσης),

- ο κίνδυνος που διατρέχουν τα υποκείµενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερβαίνει τα

επενδυτικά όρια του άρθρου 22 (τρίτο εδάφιο του άρθρου 21 (3) της κοινής

θέσης). Έτσι το Συµβούλιο συµπεριέλαβε την ουσία της τροπολογίας 43,

- πρέπει να τηρούνται οι επενδυτικοί στόχοι που ορίζονται στον κανονισµό ή στο

ενηµερωτικό φυλλάδιο του ΟΣΕΚΑ, (δεύτερο εδάφιο του άρθρου 21 (2) της

κοινής θέσης).

Η διατύπωση ενισχύθηκε και έγινε ακριβέστερη, προσετέθησαν δε νέες διατάξεις όσον

αφορά ειδικότερα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ένας ΟΣΕΚΑ σε σχέση µε

τη διαχείριση του κινδύνου που συνδέεται µε τη χρήση των παράγωγων µέσων και την

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών :



7551/1/01 REV 1 ADD 1 ΜΣ/νµ,θµ 8
DG G   EL

- ενισχύθηκαν οι διατάξεις σχετικά µε τη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου που

ακολουθεί ο ΟΣΕΚΑ όπως και οι κανόνες σχετικά µε την αποκάλυψη στοιχείων

στις αρµόδιες αρχές (άρθρο 21 παρ. 1 της κοινής θέσης),

- µια νέα διάταξη σχετική µε την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών

µελών και της Επιτροπής σχετικά µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον

υπολογισµό των κινδύνων συµπεριλήφθη στο άρθρο 21 παρ. 4 της κοινής θέσης

για να αντικαταστήσει το άρθρο 24β της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής.

Το Συµβούλιο φρονεί ότι οι διατάξεις της κοινής θέσης επαρκούν για να εξασφαλιστεί

η προστασία των επενδυτών, ενώ συγχρόνως είναι αρκούντως ευέλικτες για να

εξασφαλίσουν ότι ο ΟΣΕΚΑ µπορεί να επενδύσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να

επιδιώξει τους επενδυτικούς στόχους του. Το Συµβούλιο αποφάσισε κατά συνέπεια να

µην ορίσει συγκεκριµένο όριο στις επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ σε εξωχρηµατιστηριακά

παράγωγα όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην τροπολογία 39 και η

Επιτροπή στο άρθρο 24β (3) της τροποποιηµένης πρότασης.

Το Συµβούλιο κρίνει περιττό να συµπεριληφθεί ειδική διάταξη σχετικά µε το δανεισµό

τίτλων στην κοινή θέση και κατά συνέπεια η τροπολογία 16 δεν συµπεριελήφθη στην

κοινή θέση.

γ. Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της

Επιτροπής ότι τα ποσοτικά όρια του άρθρου 22 που διέπουν τις επενδύσεις ενός

ΟΣΕΚΑ σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να προσαρµοστούν στις διευρυµένες

επενδυτικές δυνατότητες και ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει όσο το δυνατόν να

συγκεντρωθούν σε ένα άρθρο, το άρθρο 22, για να γίνει το κείµενο όσο το δυνατόν

διαφανέστερο. Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την

Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της, ότι δεν είναι απαραίτητο ένα χωριστό

άρθρο για τις καταθέσεις και η τροπολογία 20 που αναιρεί το µεγαλύτερο µέρος του

άρθρου 24α της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, δεν περιλαµβάνεται εποµένως στην

κοινή θέση.
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Το Συµβούλιο συµµερίζεται επίσης την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της

Επιτροπής ότι κατά γενικό κανόνα ένας ΟΣΕΚΑ δεν θα πρέπει να επενδύει

περισσότερο από το 5% του ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς

που εκδίδονται από τον ίδιο φορέα (άρθρο 22 (1)). Όσον αφορά τα

εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ότι ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου δεν θα πρέπει να

υπερβαίνει το 5% του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, εκτός εάν ο αντισυµβαλλόµενος είναι

πιστωτικό ίδρυµα, οπότε στην περίπτωση αυτή το Συµβούλιο προτίµησε µεγαλύτερο

όριο έκθεσης ύψους 10% λόγω του χαµηλότερου κινδύνου. Το Συµβούλιο διαφωνεί µε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά το κατάλληλο επενδυτικό

όριο για τις καταθέσεις, το οποίο το Συµβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να είναι 20% λόγω

του χαµηλού κινδύνου.

Όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών µελών να αυξήσουν το όριο του όριο του 5%

σε 10% στο άρθρο 22 (2), το Συµβούλιο φρονεί ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει για

κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς. Το Συµβούλιο συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι το

συνολικό ποσοστό των επενδύσεων αυτών δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνει το

40% του ενεργητικού ενός ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο, το Συµβούλιο απέκλεισε από τον

υπολογισµό αυτού του ορίου τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα όταν ο

αντισυµβαλλόµενος είναι οργανισµός υποκείµενος σε προληπτική εποπτεία καθώς και

τις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα. Στο άρθρο 22 (2) της κοινής θέσης το

Συµβούλιο προέκρινε το όριο του «ίδιου οργανισµού» που προτείνει η Επιτροπή στο

άρθρο 22 (1) της τροποποιηµένης πρότασης, αλλά µε όριο 20% αντί του 15% που

πρότεινε η Επιτροπή.

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι το άρθρο 22 (3) της υφιστάµενης

οδηγίας, τη διαγραφή του οποίου πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να

διατηρηθεί. ∆εν απεδέχθη εποµένως την τροπολογία 42. Μια νέα διάταξη για ορισµένα

οµόλογα έχει εισαχθεί στο άρθρο 22 (4) µετά τη διαγραφή του άρθρου 20, βλ.

ανωτέρω.
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Καθώς το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ότι

είναι επίσης αναγκαίο να καθιερωθεί ένα όριο για τις επενδύσεις στον ίδιο όµιλο,

σχετικός δε ορισµός περιλαµβάνεται στο άρθρο 22 (5) της κοινής θέσης, στην

πραγµατικότητα συµπεριελήφθησαν δύο ορισµοί του όρου «όµιλος» προκειµένου να

ληφθούν υπόψιν οι εταιρείες εκτός της ΕΕ : ένας ορισµός του οµίλου ευθυγραµµίζεται

µε την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, ο άλλος αναφέρεται στα αναγνωρισµένα διεθνή λογιστικά

πρότυπα. Το συνολικό όριο του 35%, το οποίο περιλαµβάνεται ήδη στην οδηγία

85/611/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε προηγουµένως για όλα τα είδη επενδύσεων

διατηρείται και εισάγεται ένα όριο 20% για τις σωρευτικές επενδύσεις σε κινητές αξίες

και µέσα χρηµαταγοράς στον ίδιο όµιλο. Αυτό σηµαίνει ότι ένας ΟΣΕΚΑ µπορεί, για

παράδειγµα, να επενδύσει 15% του ενεργητικού του σε µέσα χρηµαταγοράς, 5% σε

κινητές αξίες και 15% του ενεργητικού του σε οµόλογα, που καλύπτονται από τις

παραγράφους 3 και 4, εκδοθέντα από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όµιλο.

Έτσι, το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί µέρη των τροπολογιών 36 και 45.

Η ουσία της τροπολογίας 6 ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη 10 της κοινής

θέσης, όπου ενισχύθηκε και επεξετάθη στους οµίλους.

δ. Όσον αφορά τους χρηµατιστηριακούς δείκτες, το Συµβούλιο απεδέχθη πλήρως την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 22α (1), εκτός από την

προϋπόθεση που περιλαµβάνεται στην πρώτη περίπτωση να αντικατοπτρίζει η

επενδυτική πολιτική την σύνθεση του δεδοµένου χρηµατιστηριακού δείκτη, την οποία

το Συµβούλιο θεωρεί περιττή λόγω του κειµένου που προηγείται. Έτσι το Συµβούλιο

ενσωµάτωσε σε µεγάλο βαθµό την τροπολογία 4 σχετικά µε τις αιτιολογικές σκέψεις

στην αιτιολογική σκέψη 14 της κοινής θέσης και το πρώτο ήµισυ της τροπολογίας 18.

Εξάλλου, το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις προϋποθέσεις σχετικά µε τις πληροφορίες που

προβλέπονται στο άρθρο 22α (2) της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και το

δεύτερο ήµισυ της τροπολογίας 18, θεωρώντας ότι η προϋπόθεση αυτή θα

δηµιουργήσει µια περιττή διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη µέλη χωρίς να

προσφέρει επί πλέον προστασία στον επενδυτή.
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Στην παράγραφο 2 το Συµβούλιο προσέθεσε µια νέα παράγραφο που δίνει στα κράτη

µέλη τη δυνατότητα να αυξήσουν το όριο του 20% σε 35% όταν αυτό δικαιολογείται

από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς προκειµένου να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι για

ορισµένα µικρά χρηµατιστήρια, οι κινητές αξίες που εκδίδονται από έναν εκδότη

µπορεί στην πραγµατικότητα να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 20% του

χρηµατιστηριακού δείκτη.

ε. Αποδεχόµενο τις πρώτες δύο παραγράφους του άρθρου 24 για τις επενδύσεις σε

µερίδια των ΟΣΕΚΑ και/ή άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων όπως

προτείνεται από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρόταση, το Συµβούλιο απεδέχθη

και τα αντίστοιχα µέρη της τροπολογίας 19.

Η τρίτη παράγραφος που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν

συµπεριελήφθη στο άρθρο 24 αλλά στο άρθρο 19 (1) (ε), βλέπε ανωτέρω, όπου το

Συµβούλιο ενσωµάτωσε ήδη το αντίστοιχο µέρος της τροπολογίας  44. Η τελευταία

παράγραφος της τροπολογίας 19 συµπεριελήφθη, σε τροποποιηµένη µορφή, στο άρθρο

24α (2) της κοινής θέσης, βλέπε κατωτέρω.

Όσον αφορά τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 24 της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής το Συµβούλιο κατέληξε ότι οι περιορισµοί των επενδύσεων που

προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρο 24 (4) της τροποποιηµένης πρότασης της

Επιτροπής είναι περιττοί. Εξάλλου, το Συµβούλιο υποστηρίζει την ιδέα ότι δεν πρέπει

να καταλογίζονται έξοδα όταν ένας ΟΣΕΚΑ επενδύει σε µερίδια ΟΣΕΚΑ η διαχείριση

των οποίων γίνεται από την ίδια εταιρεία διαχείρισης ή από εταιρεία διαχείρισης του

ιδίου οµίλου, και το συµπεριέλαβε στο άρθρο 24 (3) της κοινής θέσης. Επίσης στο

πλαίσιο των εξόδων και για να ενισχυθεί η διαφάνεια, στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου

24 (3) το Συµβούλιο προσέθεσε την υποχρέωση των ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σηµαντικά

σε µερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ να αποκαλύπτουν το ποσό των διαχειριστικών εξόδων.
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4.  Άλλες διατάξεις

Όπως στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση συνενώνει τις προϋποθέσεις

σχετικά µε τις πληροφορίες στο άρθρο 24α, αλλά µε διαφορετική διατύπωση. Το άρθρο 24α της

κοινής θέσης καλύπτει κατά κύριο λόγο τα ίδια στοιχεία όπως το άρθρο 24α της πρότασης της

Επιτροπής, αλλά µε ορισµένες τροποποιήσεις. Το ενηµερωτικό δελτίο, και εν ανάγκη άλλα

διαφηµιστικά φυλλάδια, θεωρούνται το κύριο µέρος για την ενηµέρωση του επενδυτή και οι

διατάξεις εποµένως δεν παραπέµπουν στον κανονισµό. Οι προϋποθέσεις περί αποκαλύψεως των

στοιχείων είναι λιγότερο λεπτοµερείς διότι το Συµβούλιο πιστεύει ότι θα αποτελούσαν µια περιττή

διοικητική επιβάρυνση για τις εταιρείες διαχείρισης. Το Συµβούλιο προσέθεσε, πάντως, µια νέα

παράγραφο 4 στο άρθρο 24α, η οποία επιβάλλει στην εταιρεία διαχείρισης την υποχρέωση να

παρέχει πρόσθετα στοιχεία κατόπιν αιτήσεως ενός επενδυτή.

Όσον αφορά το ζήτηµα του πόσο µεγάλο µερίδιο µιας άλλης εταιρείας ή οργανισµού µπορεί να έχει

στην κυριότητά του ένας ΟΣΕΚΑ, το οποίο ρυθµίζεται στο άρθρο 25, η κοινή θέση ακολουθεί σε

µεγάλο βαθµό την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Η µόνη εξαίρεση είναι ότι το

Συµβούλιο φρονεί ότι δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεται η κυριότητα των µεριδίων ενός και του

αυτού ΟΣΕΚΑ και/ή άλλου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων στο 10% των µεριδίων του, αλλά

ότι ένα όριο του 25% προσήκει καλύτερα δεδοµένου ότι η κυριότητα αυτών των µεριδίων δεν δίνει

εν γένει στον εγκεκριµένο ΟΣΕΚΑ συµφέρον ελέγχου µιας ατοµικής εταιρείας.

Τα άρθρα 26 και 42 ακολουθούν την τροποποιηµένη πρότασης της Επιτροπής.

Τέλος, το Συµβούλιο υποστηρίζει το νέο άρθρο 53α όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην

τροποποιηµένη πρόταση, σκοπός του οποίου είναι να ορίσει εκ νέου τις αρµοδιότητες της

Επιτροπής Επικοινωνίας. Αποδεχόµενο το άρθρο 53α όπως προτείνεται από την Επιτροπή, το

Συµβούλιο απεδέχθη επίσης την τροπολογία 21.
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5.  Οι αιτιολογικές σκέψεις

Οι αιτιολογικές σκέψεις προσαρµόσθηκαν σύµφωνα µε τις τροπολογίες του διατακτικού. Η έκταση

στην οποία ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί

των αιτιολογικών σκέψεων σε σχέση µε τις τροπολογίες που αφορούν το διατακτικό εξηγήθηκε

ανωτέρω.

Το Συµβούλιο προσυπογράφει πλήρως την ιδέα µιας ενδεχόµενης µελλοντικής κωδικοποίησης της

οδηγίας, τροπολογία 7, αλλά στην αιτιολογική σκέψη 18 προέκρινε τη διατύπωση της

τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής διότι πιστεύει ότι συµµορφώνεται καλύτερα µε το

δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

IV.    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στη κοινή θέση του, το Συµβούλιο µπόρεσε να συµπεριλάβει πλήρως, εν µέρει ή κατ�ουσίαν 20

από τις 24 τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Το Συµβούλιο φρονεί ότι όλες οι τροπολογίες του ευθυγραµµίζονται πλήρως µε το σκοπό της

προτεινόµενης οδηγίας και ότι η κοινή θέση αποτελεί ένα ισορροπηµένο κείµενο, ιδίως σε σχέση µε

τη κοινή θέση για την άλλη πρόταση η οποία αποβλέπει στην τροποποίηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ,

(κοινή θέση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων σχετικά µε τους ΟΣΕΚΑ µε σκοπό τη ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης

και των απλοποιηµένων ενηµερωτικών δελτίων).
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1998/0243 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας
85/611/ΕΟΚ περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

– Στις 17 Ιουλίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την
τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ1

για τον συντονισµό των νοµοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)2 –
COM(1998) 449τελικό - 1998/0243 (COD).

– Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της κατά την 361η
σύνοδο της ολοµέλειας στις 24 και 25Φεβρουαρίου 19993. Κατόπιν αιτήσεως
του Συµβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε τη γνώµη της στις
16Μαρτίου 19994.

– Κατά την ολοµέλειά του στις 17 Φεβρουαρίου 2000, το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο ενέκρινε νοµοθετικό ψήφισµα
5 µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής.

– Στις 30 Μαΐου 2000, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση6

λαµβάνοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

– Στις 5 Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή θέση7 που αποτελεί

αντικείµενο της παρούσας ανακοίνωσης.

1
ΕΕ L 375 της 31.12.1985,σ. 3. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά µε την οδηγία

2000/64/ΕΚ (ΕΕ L 290 της 17.11.2000,σ.27).
2 COM(1998) 449τελικό, ΕΕ C 280της 9.9.1998,σ.6.
3

ΕΕ C 116της 28.4.1999,σ.44.
4

ΕΕ C 285της 7.10.1999,σ.9.
5

ΕΕ C 339της 29.11.2000,σ.228,εισηγητής O. Schmidt.
6 COM(2000) 329τελικό, ΕΕ C 311 Eτης 31.10.2000,σ. 302.
7

ΕΕ………..
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κύριος στόχος της πρότασης είναι να αναπτυχθεί περισσότερο η διασυνοριακή

εµπορία µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που επωφελούνται από την
κοινοτική εναρµόνιση και να εκσυγχρονιστούν οι επενδυτικές τους τεχνικές ώστε να

αυξηθεί η απόδοση και η ανταγωνιστικότητά τους, µέσω:

– της διεύρυνσης της ελευθερίας εµπορίας στην Ένωση προς όφελος των

οργανισµών συλλογικών επενδύσεων που επενδύουν σε ορισµένα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού εκτός των καθαυτών κινητών αξιών,
όπως µερίδια άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, µέσα
χρηµαταγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και παράγωγα χρηµατοοικονοµικά

µέσα. Νέοι κανόνες διαφάνειας θα διασφαλίσουν τη σωστή ενηµέρωση των
επενδυτών·

– της αναθεώρησης ορισµένων άλλων διατάξεων της οδηγίας ΟΣΕΚΑ, ώστε να
ενηµερωθεί λαµβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου

που τελειοποιήθηκαν µετά το 1985·

– της εξάλειψης ορισµένων ερµηνευτικών προβληµάτων στις διατάξεις της

οδηγίας ΟΣΕΚΑ, που εµποδίζουν την ενιαία εφαρµογή τους.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

3.1.1. Η κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο µετά από πολύ δύσκολες

διαπραγµατεύσεις, διατηρεί την ουσία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Η κοινή
θέση στοχεύει, πράγµατι, στον εκσυγχρονισµό του συνόλου των κανόνων που

ισχύουν για τις επενδύσεις ενός ΟΣΕΚΑ: στη διεύρυνση του φάσµατος των
επιτρεποµένων τοποθετήσεων, µε την επιφύλαξη των σχετικών εποπτικών ορίων,
αντιστοιχεί η ενίσχυση των απαιτήσεων σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και τον
έλεγχο των κινδύνων, καθώς και οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται στις οποίες έχει
πρόσβαση ο ενδιαφερόµενος.

3.1.2. Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, οι περισσότερες από τις οποίες έγιναν δεκτές, στο σύνολό τους ή εν
µέρει, στην τροποποιηµένη πρόταση. Μολονότι συµµερίζεται τη συνολική επιδίωξη
ισορροπίας µεταξύ εκσυγχρονισµού των κανόνων και προστασίας του επενδυτή, η
κοινή θέση περιέχει τροποποιήσεις που αφορούν ορισµένες πτυχές της

τροποποιηµένης πρότασης, κυρίως στο επίπεδο των ορίων και των κανόνων για τις
τοποθετήσεις. Σε αντιστάθµιση, η κοινή θέση ενίσχυσε τις διατάξεις σχετικά µε την
εποπτική πλαισίωση των επιτρεποµένων πράξεων και την πληροφόρηση των
επενδυτών.

3.1.3. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν ως προς την τροποποιηµένη
πρόταση της Επιτροπής στην κοινή θέση του Συµβουλίου αποτελούν αντικείµενο

λεπτοµερών σχολίων στη συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης. Εξάλλου, στο
παράρτηµα παρουσιάζεται µια συνοπτική άποψη της συνέχειας που δόθηκε στις

τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην τροποποιηµένη πρόταση και το
κείµενο της κοινής θέσης. Στον ίδιο συνολικό πίνακα περιλαµβάνονται επίσης οι
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τροποποιήσεις της Επιτροπής και του Συµβουλίου πέρα από το πεδίο αυτών των
τροποποιήσεων.

3.2. Η ουσία των τροποποιήσεων του Κοινοβουλίου περιελήφθη στην κοινή θέση

3.2.1. Αιτιολογικές σκέψεις
8

3.2.1.1 Γενικές παρατηρήσεις :

Οι τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν το προοίµιο έγιναν

δεκτές από την Επιτροπή, και ελήφθησαν υπόψη, µετά από ορισµένες
τροποποιήσεις, στην κοινή θέση. Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές

ανταποκρίνονται στο πνεύµα της τροποποιηµένης πρότασης, ενσωµατώνοντας τις
απόψεις που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3.2.1.2 Τροποποιηµένες ή πρόσθετες αιτιολογικές σκέψεις :

Οι επτά τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αριθ. 1 έως 7) αφορούσαν
τις αρχές που καλύπτουν ορισµένες επιλογές συνδυασµένων χρηµατοοικονοµικών
και τεχνικών µέσων διαχείρισης (µέσα χρηµαταγοράς· µερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων

οργανισµών συλλογικών επενδύσεων· τραπεζικές καταθέσεις· αµοιβαία δεικτών·
όρια τοποθετήσεων σε ρευστά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού) και στη
µελλοντική κωδικοποίηση των οδηγιών ΟΣΕΚΑ.

Εισήχθησαν και άλλες τροποποιήσεις από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη

πρότασή της, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Στην
κοινή του θέση, το Συµβούλιο προτίµησε έτσι να αναδιαρθρώσει τις διατάξεις του
προοιµίου σε τρεις αιτιολογικές σκέψεις που αφορούν διαδοχικά τις αρχές, τα
τεχνικά όρια και τα µέτρα δηµοσιότητας που ισχύουν για τις πράξεις σε παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά µέσα, και στη συνέχεια την ειδική περίπτωση των παραγώγων
εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών.

Τέλος, εισήχθη στην τροποποιηµένη πρόταση µια ειδική αιτιολογική σκέψη που
αφορά τη διαδικασία επιτροπολογίας.

3.2.1.3 Αιτιολογικές σκέψεις που καταργήθηκαν σε σχέση µε το κείµενο της αρχικής
πρότασης :

Πέρα από τη σηµερινή αιτιολογική σκέψη 10 (αποτέλεσµα συγχώνευσης)
αφαιρέθηκαν τρεις αιτιολογικές σκέψεις από το κείµενο του προοιµίου :

- η παλαιά αιτιολογική σκέψη 13 (και στη συνέχεια 14 στην τροποποιηµένη πρόταση)
για τις πράξεις δανεισµού τίτλων (βλέπε σχόλια για το άρθρο 219)

- οι αιτιολογικές σκέψεις 18 και 19, που αφορούν τον θεµατοφύλακα. Σε
αντιστάθµιση, το θέµα αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο χωριστής έκθεσης και

προτάσεων µέτρων που θα κριθούν κατάλληλες, όπως συµφωνήθηκε µε την

8
Βλ. τον πίνακα στο παράρτηµα για αναλυτική παρουσίαση των τροποποιήσεων που

πραγµατοποιήθηκαν.
9

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αναφορές σε αριθµούς άρθρων στην παρούσα ανακοίνωση και στο

παράρτηµά της αφορούν την αρίθµηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ προς τροποποίηση.
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Επιτροπή, µε την ευκαιρία της πολιτικής συµφωνίας που πραγµατοποιήθηκε στο
Συµβούλιο για τη δεύτερη πρόταση οδηγίας ΟΣΕΚΑ10.

3.2.2 Μηχανισµός

3.2.2.1 Τροποποιήσεις που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή :

Οκτώ από τις δέκα επτά τροποποιήσεις που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έγιναν απευθείας δεκτές από την Επιτροπή µε την ευκαιρία της ψηφοφορίας σε

πρώτη ανάγνωση.

Πρόκειται, καταρχάς, για τροποποιήσεις (αριθ. 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20)που
βελτίωναν το κείµενο ορισµένων διατάξεων σχετικά µε την τυπολογία των
επιλέξιµων επενδύσεων και την σχετική ενηµέρωση: κινητές αξίες· τραπεζικές
καταθέσεις· µέσα χρηµαταγοράς εκτός αυτών των οποίων η διαπραγµάτευση γίνεται
σε ρυθµιζόµενη αγορά και που καλύπτει το άρθρο 1· ρόλος της Επιτροπής και της
επιτροπής επαφής στη διάδοση της πληροφόρησης· ειδικοί κανόνες για αµοιβαία
δεικτών, τους οργανισµούς που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ και τα κεφάλαια διαθεσίµων

(που επενδύονται σε καταθέσεις). Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροποποίηση
αριθ. 21) προτίµησε να περιορίσει το ρόλο της επιτροπής επαφής στη νέα αποστολή
της ως κανονιστικής επιτροπής, αντί της βελτίωσης και της ενηµέρωσης των
ορισµών στις οποίες στηρίζεται η κοινοτική εναρµόνιση.

Συνολικά, οι τροποποιήσεις που βασίζονται στις τροποποιήσεις της τροποποιηµένης
πρότασης, ενσωµατώθηκαν στη συνέχεια στην κοινή θέση, µε µία εξαίρεση.
Πρόκειται για την τροποποίηση 14 που επαναφέρει το άρθρο 20 της οδηγίας
85/611/ΕΟΚ για τη διαδικασία ανταλλαγής και δηµοσίευσης πληροφοριών που

βασίζεται στην Επιτροπή και την επιτροπή επαφής ΟΣΕΚΑ. Η διαδικασία αυτή είχε
επεκταθεί µε την οδηγία 88/220/ΕΟΚ που τροποποιεί την οδηγία του 1985,ώστε να
συνοδεύει την εισαγωγή, στο πλαίσιο του φάσµατος των επιλέξιµων τίτλων,
οµολόγων που εµπίπτουν σε αυξηµένο ανώτατο όριο επενδύσεων. Καταργώντας το
άρθρο 20 στο κείµενο της κοινής θέσης, το Συµβούλιο προέβλεψε ωστόσο µια
παρόµοια διαδικασία στο άρθρο 22, παράγραφος 4, ειδικά για τις κατηγορίες

οµολόγων για τις οποίες ισχύουν συγκεκριµένα ανώτατα όρια επένδυσης.

3.2.2.2 Τροποποιήσεις που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή :

Με την ευκαιρία της ψηφοφορίας σε πρώτη ανάγνωση, εννέα τροποποιήσεις δεν
έγιναν δεκτές από την Επιτροπή. Ωστόσο, επτά από τις τροποποιήσεις αυτές

ενσωµατώθηκαν στη συνέχεια εν µέρει στο κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης.

Στην περίπτωση µιας πρώτης οµάδας τροποποιήσεων (µε τη σειρά του κειµένου του
µηχανισµού, οι τροποποιήσεις 37, 36 και 45, 39, 43), η αρχική άρνηση της
Επιτροπής συνδεόταν µε την προστασία των µεµονωµένων επενδυτών από έκθεση

σε κίνδυνο δυσανάλογη σε σχέση µε το επενδυτικό τους προφίλ. Η θέση αυτή πρέπει
να συνδυαστεί µε µία συγκυρία όπου το κανονιστικό πλαίσιο για τους ΟΣΕΚΑ ήταν

προδήλως µη προσαρµοσµένο στην περίληψη παράγωγων εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών στη γενική πολιτική τοποθετήσεων των ΟΣΕΚΑ που καλύπτονταν από

την οδηγία, ενώ χρειάζονται τεχνικές υπολογισµού και παρακολούθησης των

10
Βλέπε την ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή θέση για τη δεύτερη πρόταση οδηγίας ΟΣΕΚΑ, σ. 6.
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ανταλλάξιµων τίτλων και των κινδύνων πολύ πιο πολύπλοκες από τα περισσότερα
άλλα επιλέξιµα χρηµατοοικονοµικά µέσα.

Στη συνέχεια, µέσω της εισαγωγής µεθοδολογικών απαιτήσεων που αποτελούν τη
βάση µιας κοινής προσέγγισης για την αντιµετώπιση των παράγωγων µέσων στα

κράτη µέλη, η Επιτροπή µπόρεσε να ενσωµατώσει στην τροποποιηµένη πρότασή της
το µεγαλύτερο µέρος της ουσίας των προαναφερθεισών τροποποιήσεων. Η

µετατροπή του κανονιστικού πλαισίου συνεχίστηκε και κατέληξε, στην κοινή θέση,
σε µια νέα ισορροπία, την οποία η Επιτροπή θεωρεί αποδεκτή, µεταξύ του

εκσυγχρονισµού των επενδυτικών δυνατοτήτων σε παράγωγα για τους ΟΣΕΚΑ και
της παράλληλης προσαρµογής του επιπέδου απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τους

εσωτερικούς ελέγχους και την εποπτική παρακολούθηση, καθώς και την ενηµέρωση
του επενδυτή (βλέπε λεπτοµερές σχόλιο στη συνέχεια).

Από τις τέσσερις άλλες τροποποιήσεις που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
(αριθ. 8, 44, 16, 42µε τη σειρά του κειµένου), δύο µπόρεσαν να ενσωµατωθούν εν
µέρει στην τροποποιηµένη πρόταση. Πρόκειται αφενός για την τροποποίηση 44
σχετικά µε τους όρους υπό τους οποίους τα µερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων οργανισµών

επενδύσεων είναι επιλέξιµα για το χαρτοφυλάκιο ενός ΟΣΕΚΑ και, αφετέρου, για
την τροποποίηση 16 σχετικά µε τη λήψη πρόσθετων χρηµατοοικονοµικών

εγγυήσεων (collateral) στο πλαίσιο πράξεων δανεισµού τίτλων – στην τελευταία
περίπτωση, κρίθηκε ωστόσο σκόπιµο να αφαιρεθεί, από το κείµενο της κοινής

θέσης, το σύνολο των σχετικών διατάξεων (βλέπε σχετικά σχόλια στο άρθρο 21).

Τέλος, δύο τροποποιήσεις δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, στη µία περίπτωση,
γιατί το τροποποιηµένο κείµενο θα µπορούσε να οδηγεί σε ερµηνεία η οποία θα
παρεµπόδιζε την κοινοτική εναρµόνιση (τροποποίηση 8) και, στη δεύτερη

περίπτωση (τροποποίηση 42), γιατί η κατάργηση µιας συγκεκριµένης παραγράφου
σε ένα είδος εγγυηµένων οµολόγων (άρθρο 22, παράγραφος 3) δεν φαινόταν

πολιτικά σκόπιµη. Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο επικύρωσε αυτές τις επιλογές.

3.2.2.3 Τροποποιήσεις στο κείµενο της Επιτροπής και του Συµβουλίου ανεξάρτητα από τις

τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Καταρχάς, πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες συγκεκριµένες τροποποιήσεις από την

Επιτροπή στο µηχανισµό, και ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση. Στη
συνέχεια, περιελήφθησαν, ολόκληρες ή εν µέρει, στο κείµενο της κοινής θέσης, που
καθορίζει εξάλλου νέες προθεσµίες για την εφαρµογή της οδηγίας (άρθρο 2 της
πρότασης οδηγίας).

Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τα ακόλουθα σηµεία: την ταξινόµηση των µέσων της
νοµισµατικής αγοράς η διαπραγµάτευση των οποίων γίνεται συνήθως σε ορισµένες

ρυθµιζόµενες αγορές (άρθρο 1, παράγραφος 8 και σχετικά άρθρα – βλέπε πίνακα)·
την προσθήκη ενός συγκεκριµένου δείκτη συµµετοχής στα µερίδια αµοιβαίων

κεφαλαίων-στόχων για τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε άλλους οργανισµούς
επενδύσεων (άρθρο 25, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση – δείκτης που αυξήθηκε

ενόψει συµβιβασµού στην κοινή θέση)· διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις εξαίρεσης
ως προς το ανώτατο όριο συµµετοχής, στην περίπτωση θυγατρικών αµοιβαίων
κεφαλαίων (άρθρο 25, παράγραφος 2, στοιχείο ε)), τροποποίηση που περιελήφθη
ολόκληρη στην κοινή θέση.
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Συνολικά, η Επιτροπή εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν
συµβάλλουν στη βελτίωση του κειµένου της πρότασης οδηγίας.

∆εύτερον, πιο ουσιώδεις τροποποιήσεις αφορούν, ειδικότερα: το άρθρο 21 (στο εξής
αφορά εποπτικά θέµατα για τα παράγωγα), την προσέγγιση των διατάξεων του

άρθρου 24α (για την ενηµέρωση των επενδυτών), που προαναφέρθηκε, και του
άρθρου 22 (που αφορά τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης των επενδύσεων, έναντι των
διαφόρων ειδών αντιστάθµισης). Τα άρθρα αυτά αποτέλεσαν αντικείµενο ορισµένων
τροποποιήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (λεπτοµέρειες στον πίνακα στο

παράρτηµα), αλλά οι βελτιώσεις του κειµένου οδήγησαν σε εκτεταµένη αναθεώρηση
των εν λόγω άρθρων.

3.2.2.4 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα: εποπτικές αρχές (άρθρο 21)

Η πρόταση της Επιτροπής περιείχε διατάξεις σχετικά µε τις πράξεις δανεισµού

τίτλων που µπορούν να πραγµατοποιούνται από τους ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο της καλής
διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους. Οι συγκεκριµένες αυτές διατάξεις

καταργήθηκαν στο κείµενο της κοινής θέσης, αφού οι πράξεις δανεισµού τίτλων
καλύπτονται, ελλείψει άλλης ρύθµισης, από τις πολύ γενικές διατάξεις της

παραγράφου 2. Σε ό,τι αφορά τις αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν στις εθνικές
πρακτικές, πράγµατι φάνηκε πρώιµο στο Συµβούλιο να προσθέσει τέτοιους κανόνες
που θα ήταν αναγκαστικά περιληπτικοί στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων.
∆εδοµένης της αναγκαιότητας για ταχεία συµφωνία σχετικά µε την οδηγία ΟΣΕΚΑ,
η Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της θέσης που υιοθετήθηκε στην κοινή θέση.

Έτσι, το άρθρο 21 αφορά αποκλειστικά τις πράξεις για παράγωγα

χρηµατοοικονοµικά µέσα στο κείµενο της κοινής θέσης. Η σκέψη της Επιτροπής, µε
την εισαγωγή ενός άρθρου 24β στην τροποποιηµένη πρότασή της, µεταφέρθηκε εν
µέρει στο κείµενο της κοινής θέσης στο άρθρο 21: συγκέντρωση σε ένα µόνο άρθρο
όλων των διατάξεων που αφορούν τα παράγωγα µέσα στη στρατηγική διαχείρισης

και κάλυψης χαρτοφυλακίου, µε εξαίρεση τους κανόνες που αφορούν τα όρια στις
επενδύσεις (άρθρο 22)και τη δηµοσίευση πληροφοριών (άρθρο 24α).

Το κείµενο που ενέκρινε το Συµβούλιο συγχώνευσε το µεγαλύτερο µέρος των
διατάξεων του άρθρου 24β της τροποποιηµένης πρότασης µε το παλαιό άρθρο 21,
παράγραφος 1 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, συµπληρώνοντάς τες παράλληλα µε νέες
διατάξεις, που ενισχύουν την απαίτηση εποπτείας και µόνιµου ελέγχου των

κινδύνων.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το όριο που καθορίζεται για τον συνολικό κίνδυνο σε

παράγωγα εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών (30% της καθαρής συνολικής αξίας
του χαρτοφυλακίου στην τροποποιηµένη πρόταση, µετά από τροποποίηση του

Κοινοβουλίου σχετικά µε το άρθρο 22, παράγραφος 3α) καταργείται. Ωστόσο, σε
αντιστάθµιση, οι διατάξεις για τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου στα

παράγωγα αυτά και, γενικότερα, ο έλεγχος και η εποπτεία για τους κινδύνους
επιτρέπουν να αντιµετωπισθούν οι παράγοντες που αποτελούν την ιδιαιτερότητα των

παράγωγων εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών σε σχέση µε αυτά των οποίων η
διαπραγµάτευση γίνεται σε ρυθµιζόµενη αγορά (ύπαρξη πιστωτικού κινδύνου·
µεγαλύτερη δυσκολία εκτίµησης των κινδύνων, κλεισίµατος θέσης και αποτίµησης
της τρέχουσας αξίας, κλπ). Όλα αυτά τα στοιχεία λαµβάνονται υπόψη στο κείµενο
που ενέκρινε το Συµβούλιο: ο συµβιβασµός που επιτεύχθηκε έχει ως στόχο να θέσει
τις βάσεις µιας κοινής προσέγγισης στα κράτη µέλη σε ό,τι αφορά την εκτίµηση των
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κινδύνων, τον ρυθµό παρακολούθησης και πληροφόρησης των επενδυτών. Η κοινή
αυτή προσέγγιση θα ενισχυθεί εξάλλου µε τη διαδικασία ενηµέρωσης και

ανταλλαγής απόψεων για τις µεθόδους υπολογισµού των κινδύνων, υπό την αιγίδα
της Επιτροπής, που προβλέπεται στη νέα παράγραφο 4 την οποία εισάγει η κοινή
θέση.

Εξάλλου, το κείµενο της Επιτροπής εισήγαγε µία ιδιαίτερα σηµαντική διευκρίνιση,
την οποία περιέλαβε το Συµβούλιο, µε στόχο να υπολογίζεται το σύνολο των
κινδύνων σε παράγωγα, περιλαµβανοµένης και της περίπτωσης που δεν είναι ορατά
στις λογιστικές εγγραφές: απαιτείται ρητά τα παράγωγα που είναι ενσωµατωµένα σε
κινητές αξίες να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των κινδύνων. Πρόκειται
για µία κεφαλαιώδη διευκρίνιση προκειµένου να πλαισιωθούν οι κίνδυνοι που
συνδέονται µε την αυξανόµενη πολυπλοκότητα των πιο σύγχρονων πράξεων

διαχείρισης, και που ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση µε τις τροποποιήσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες αφορούσαν την κάλυψη και την εξαντλητική

πλαισίωση των κινδύνων.

3.2.2.5 Όρια επένδυσης – κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου (άρθρο 22)

Το άρθρο 22δεν είχε τροποποιηθεί από την αρχική πρόταση της Επιτροπής της 17ης
Ιουλίου 1998,η οποία εισήγαγε εξάλλου συγκεκριµένα όρια επενδύσεων µε στόχο,
αντίστοιχα, τα αµοιβαία δεικτών (άρθρο 22α), τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε
άλλους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 24) και τα κεφάλαια που επενδύουν σε τραπεζικές

καταθέσεις (άρθρο 24α).

Οι τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναδιάρθρωσαν τις διατάξεις

αυτές και, ειδικότερα, περιέλαβαν στο άρθρο 22 τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σε
κινητές αξίες, αλλά και για καταθέσεις και για παράγωγα εξωχρηµατιστηριακών

συναλλαγών. Για τα τελευταία αυτά, το Κοινοβούλιο εισήγαγε ένα διπλό όριο: ανά
αντισυµβαλλόµενο, ατοµικό ή ενοποιηµένο σε επίπεδο οµίλου (στο άρθρο 1α), και
συνολικά (αθροιστικά για τους κινδύνους σε παράγωγα εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών). Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή επανέλαβε την ίδια
προσέγγιση, µετατοπίζοντας το συνολικό όριο που καθορίζεται για υποχρεώσεις σε
παράγωγα εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών σε ειδικό άρθρο (νέο άρθρο 24β).

Το Συµβούλιο, µε τη σειρά του, αναδιάρθρωσε αυτή τη σειρά µετακινώντας (µε
ορισµένες προσθήκες και τροποποιήσεις) το µεγαλύτερο µέρος των διατάξεων του
άρθρου 24β προς το άρθρο 21 (βλέπε πίνακα στο παράρτηµα).

Σε ό,τι αφορά τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 22, παράγραφος 1, το κείµενο
της κοινής θέσης υιοθετεί µία εν µέρει διαφορετική προσέγγιση από αυτή της
τροποποιηµένης πρότασης, την οποία όµως η Επιτροπή κρίνει απόλυτα αποδεκτή
έναντι ορισµένων εποπτικών πτυχών. Πράγµατι, προκειµένου για τον κίνδυνο
αντισυµβαλλοµένου στον ίδιο οργανισµό, η κοινή θέση διατηρεί το ατοµικό ανώτατο
όριο 5% για τον κίνδυνο σε κινητές αξίες, µέσα της χρηµαταγοράς και παράγωγα
εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών µε αντισυµβαλλόµενο που δεν είναι πιστωτικό

ίδρυµα όπως προβλέπει το άρθρο 19, παράγραφος 1, στοιχείο ζ)). A contrario,
καθορίζεται συγκεκριµένο ανώτατο όριο για τα παράγωγα εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών µε τέτοιο πιστωτικό ίδρυµα (10%)και για τις καταθέσεις (20%),µε την
επιφύλαξη πάντως της διάταξης που πλαισιώνει τη συνολική έκθεση σε
συγκεκριµένο αντισυµβαλλόµενο (βλέπε στη συνέχεια).



9

Η διαφοροποιηµένη αυτή προσέγγιση ανάλογα µε την ποιότητα του
αντισυµβαλλόµενου επαναλαµβάνεται στην παράγραφο 2: λαµβάνοντας υπόψη τις
διαφυλάξεις της εποπτείας, µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβάλλει στην προστασία του
επενδυτή, σύµφωνα µε το πνεύµα των τροποποιήσεων του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Οι παράγραφοι 3 έως 5 στη συνέχεια περιλαµβάνουν, ως προς την ουσία, το κείµενο
της τροποποιηµένης πρότασης, ενσωµατώνοντας τις διατάξεις που αφορούν την
κυκλοφορία των πληροφοριών και την ενηµέρωση του κοινού, τις οποίες το

Συµβούλιο µετέφερε από το άρθρο 20 (το οποίο εξάλλου καταργείται) στο άρθρο 22,
παράγραφος 4. Πρέπει εξάλλου να υπογραµµιστούν δύο σηµαντικές διατάξεις, στην
παράγραφο 5, που αφορούν την έκθεση σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σε επίπεδο
οµίλου.

Αφενός, το κείµενο του Συµβουλίου συµπληρώνει την αναφορά στην οδηγία
83/349/ΕΟΚ11

για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, που εισήγαγε του Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, µε εναλλακτική αναφορά στους αναγνωρισµένους διεθνείς
λογιστικούς κανόνες. Αφού οριστεί µε ακρίβεια η περίµετρος του

αντισυµβαλλοµένου οµίλου, εφαρµόζονται τα όρια που καθορίζονται σε ατοµικό
επίπεδο, γεγονός που αφενός πλαισιώνει τον κίνδυνο και αφετέρου αφήνει την

κατάλληλη ευελιξία στους συναλλασσοµένους προκειµένου να επιλέξουν τον
ατοµικό τους αντισυµβαλλόµενο.

Αφετέρου, το κείµενο του Συµβουλίου εισάγει ένα ανώτατο όριο οµίλου 20%,για τις
κινητές αξίες και τα µέσα χρηµαταγοράς. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το τελευταίο αυτό
ανώτατο όριο δεν επηρεάζει το γενικό ανώτατο όριο για όλα τα µέσα, που ορίζεται
επίσης σε 20% των στοιχείων ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ στην παράγραφο 2. Με
άλλα λόγια, η έκθεση σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, σε ατοµικό επίπεδο όπως και
σε επίπεδο οµίλου, περιορίζεται στο ένα πέµπτο των στοιχείων ενεργητικού του
ΟΣΕΚΑ, αλλά µε πρόσθετη ευελιξία στην επιλογή της επένδυσης. Αυτό το όριο του
20%αυξάνεται ωστόσο σε 35%όταν προστίθεται η επένδυση σε ορισµένους τίτλους

που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, λόγω των ειδικών εγγυήσεων που
περιέχουν: το όριο του 35% εισήχθη µε ειδική οδηγία το 198812 και δεν

τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο.

Το ανώτατο όριο οµίλου 20%µπορεί να προσεγγίσει το ανώτατο όριο που µπορεί να

καθοριστεί από τα κράτη µέλη στην έκθεση έναντι ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισµού
συλλογικών επενδύσεων, στο πλαίσιο ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε άλλα αµοιβαία

κεφάλαια (επίσης 20% στο άρθρο 24, παράγραφος 1), καθώς και το όριο που
καθορίζεται για την έκθεση έναντι ενός συγκεκριµένου εκδότη στην περίπτωση

αµοιβαίων δεικτών (επίσης γενικό όριο 20%, µε την επιφύλαξη δυνατότητας
περιορισµένης παρέκκλισης για ένα συγκεκριµένο εκδότη).

Συνολικά, η Επιτροπή εκτιµά ότι οι διατάξεις των άρθρων 22, 22α και 24 που
καθορίζουν τα όρια για τη συγκέντρωση κινδύνων αντισυµβαλλοµένου όσο

πολύπλοκες και να έχουν καταστεί, αντιπροσωπεύουν ένα συνεκτικό σύνολο.

11
Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983βασιζόµενη στο άρθρο 54,παράγραφος 3,
στοιχείο ζ) της Συνθήκης, για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. ΕΕ L 193 της 18.7.1983,σ. 1.

12
Οδηγία 88/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988,ΕΕ L 100 της 19.4.1988,σ.31
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3.2.2.6 ∆ηµοσιευόµενες πληροφορίες και πρόσβαση του επενδυτή στην ενηµέρωση :
« δηµοσιότητα » (άρθρο 24α)

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής συγκέντρωσε στο άρθρο 24α το σύνολο
των διατάξεων που αφορούν την ενηµέρωση του επενδυτή σχετικά µε το προφίλ των

επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ και τους σχετικούς κινδύνους.

Στην προσέγγισή του, το Συµβούλιο προτίµησε να οµαδοποιήσει τα σηµεία ανά

θέµα: το ενηµερωτικό δελτίο και την επενδυτική πολιτική σε παράγωγα µέσα·
γενικότερα, την ενηµέρωση για την επενδυτική πολιτική όταν διαφέρει από τις

παραδοσιακές τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς· την
ενηµέρωση του επενδυτή σε περίπτωση υψηλής µεταβλητότητας του

χαρτοφυλακίου· τέλος, κατόπιν αιτήµατος του επενδυτή, την παροχή
συµπληρωµατικών πληροφοριών για τις σχέσεις µεταξύ µέσων, αποδόσεων και

κινδύνων, και της µεθοδολογίας ελέγχου αυτών των κινδύνων. Με τον τρόπο αυτό,
το Συµβούλιο περιέλαβε το πνεύµα των διατάξεων του άρθρου 24α, µε άλλη όµως
µορφή, ενώ η τελευταία παράγραφος (συµπληρωµατικές πληροφορίες) περιλαµβάνει
ορισµένες διατάξεις της τροποποιηµένης πρότασης, σχετικά µε την ενηµέρωση του
επενδυτή για θέµατα κινδύνου που αφορούν τα παράγωγα, επεκτείνοντάς τα στο
σύνολο αυτού του είδους επένδυσης.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η κοινή θέση διατηρεί τα ουσιώδη στοιχεία της πρότασής της

και των τροποποιήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές και
ενσωµατώθηκαν από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της. Πράγµατι, η
Επιτροπή εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν ως προς την
τροποποιηµένη πρότασή της (µε τη µορφή προσθηκών και απαλείψεων) στο πλαίσιο
της κοινής θέσης δεν µεταβάλλουν τη γενική ισορροπία µεταξύ εναρµόνισης των
επενδυτικών κανόνων και προστασίας του επενδυτή. Συνεπώς, συνιστά στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δεχθεί την εν λόγω κοινή θέση.

Βρυξέλλες [...]

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνοπτική άποψη των τροποποιήσεων που πραγµατοποιήθηκαν ως προς την αρχική πρόταση της Επιτροπής: συνέχεια που δόθηκε στις

τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες τροποποιήσεις που εισήχθησαν από την Επιτροπή και το Συµβούλιο

Σηµείωση : τα τετραγωνάκια που είναι κενά είναι άνευ αντικειµένου

Αιτιολογική σκέψη

της αρχικής
πρότασης ή άρθρο

της οδηγίας
85/611/ΕΟΚ που
τροποποιείται

Θέµα
Αριθµός της

τροποποίησης του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Θέση της Επιτροπής

κατά την ψηφοφορία
σε πρώτη ανάγνωση

Ενσωµάτωση στην

τροποποιηµένη πρόταση και
άλλες τροποποιήσεις

Θέση του Συµβουλίου σε σχέση

µε την τροποποιηµένη πρόταση

Ενσωµάτωση στο κείµενο της

κοινής θέσης

Αιτιολογική σκέψη 1 Πεδίο εφαρµογής Ενηµέρωση της αναφοράς στην

τελευταία τροποποίηση της
οδηγίας 85/611/ΕΟΚ

Αµετάβλητο κείµενο Αιτιολογική σκέψη 1

Αιτιολογική σκέψη 2 ∆ιευρυµένο αντικείµενο
διαχείρισης για τους ΟΣΕΚΑ

Προσθήκη διευκρινίσεων για
ορισµένα µέσα και τεχνικές
διαχείρισης

Μερική ενσωµάτωση
προσθηκών

Αιτιολογική σκέψη 2

Αιτιολογική σκέψη 3 Αξία του ορισµού των

κινητών αξιών/µέσων
χρηµαταγοράς

Ελαφρώς τροποποιηµένο

κείµενο

Ελαφρώς τροποποιηµένο

κείµενο

Αιτιολογική σκέψη 3

Αιτιολογική σκέψη 4 Κατάλογος των µέσων
χρηµαταγοράς

1 Αποδεκτή, µε την
επιφύλαξη
τροποποίησης της
διατύπωσης

Αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5 Σχεδόν αµετάβλητο κείµενο Αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5

Αιτιολογική σκέψη 5 Επενδύσεις σε µερίδια

ΟΣΕΚΑ/άλλους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων

2 Αποδεκτή Αιτιολογική σκέψη 6 Μερική ενσωµάτωση Αιτιολογική σκέψη 6 (να
συνδυαστεί µε τη νέα
αιτιολογική σκέψη 7)

Αιτιολογική σκέψη 6 Επενδύσεις σε τραπεζικές
καταθέσεις

3 Αποδεκτή Αιτιολογική σκέψη 7 Περιελήφθη, αλλά µε
διαφορετική διατύπωση

Αιτιολογική σκέψη 8

Αιτιολογική σκέψη 7 ∆ευτερεύουσα κατοχή
ρευστών διαθεσίµων

Αιτιολογική σκέψη 8 Ελαφρώς τροποποιηµένο
κείµενο

Αιτιολογική σκέψη 9
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Αιτιολογική σκέψη
της αρχικής

πρότασης ή άρθρο
της οδηγίας

85/611/ΕΟΚ που
τροποποιείται

Θέµα
Αριθµός της

τροποποίησης του

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Θέση της Επιτροπής
κατά την ψηφοφορία

σε πρώτη ανάγνωση

Ενσωµάτωση στην
τροποποιηµένη πρόταση και

άλλες τροποποιήσεις

Θέση του Συµβουλίου σε σχέση
µε την τροποποιηµένη πρόταση

Ενσωµάτωση στο κείµενο της
κοινής θέσης

Αιτιολογική σκέψη 8 Ανώτατο όριο συγκέντρωσης
για επενδύσεις σε καταθέσεις

Αιτιολογική σκέψη 9
(διευκρίνιση: προσθήκη της

έννοιας του οµίλου για το
ανώτατο όριο συγκέντρωσης
των κινδύνων
αντισυµβαλλοµένου)

∆ιευκρίνιση (που συνδυάζει τις
τοποθετήσεις σε τίτλους µε τις

επενδύσεις σε καταθέσεις σε
ό,τι αφορά το ανώτατο όριο)

Αιτιολογική σκέψη 10 στην οποία
συγχωνεύονται ως προς την ουσία

οι αιτιολογικές σκέψεις 9
(καταθέσεις) και 17 (ρευστά
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού) της τροποποιηµένης
πρότασης

Αιτιολογική σκέψη 9 Επενδύσεις σε παράγωγα σε

ρυθµιζόµενες αγορές (κάλυψη
κινδύνων· ενηµέρωση των

επενδυτών)

Αιτιολογική σκέψη 10
(αναδιατυπώθηκε για να ληφθεί
υπόψη η συµπερίληψη των
παραγώγων
εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών στον κατάλογο
του άρθρου 19.1:
συµπληρωµατικές απαιτήσεις
προστασίας των επενδυτών)

Αναδιευθέτηση και

τροποποίηση των αιτιολογικών
σκέψεων 10, 12 και 13 της
τροποποιηµένης πρότασης
(αιτιολογικές σκέψεις 9, 11 και
12 της αρχικής πρότασης)

Αρχές που αφορούν τα παράγωγα

εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών: νέα αιτιολογική
σκέψη 12

Αιτιολογική σκέψη
10

Αµοιβαία δεικτών 4 Αποδεκτή Αιτιολογική σκέψη 11 Περιελήφθη εν µέρει (δεν
περιλαµβάνει την αρχή
δηµοσίευσης των
αναπαραγόµενων δεικτών)

Αιτιολογική σκέψη 14

Αιτιολογική σκέψη
11

Καλή διαχείριση
χαρτοφυλακίου και τήρηση
των αρχών της οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 Περιελήφθη ως προς την ουσία,
αλλά σε διαφορετικά σηµεία

Αιτιολογική σκέψη 11 (µέσον της
2ης φράσης) και αιτιολογική
σκέψη 13·η αιτιολογική σκέψη 11
περιλαµβάνει τµήµατα των
αιτιολογικών σκέψεων 10, 12και
13 της τροποποιηµένης πρότασης

Αιτιολογική σκέψη
12

Παράγωγα
εξωχρηµατιστηριακών

συναλλαγών και κίνδυνος
αντισυµβαλλοµένου

Αιτιολογική σκέψη 13
(αναδιατύπωση: όρια και
δηµοσιότητα των κινδύνων επί
παραγώγων)

Περιελήφθη εν µέρει Εν µέρει ενσωµατώθηκε στην
αιτιολογική σκέψη 11

Αιτιολογική σκέψη
13

Πράξεις δανεισµού τίτλων Αιτιολογική σκέψη 14 (µε
προσθήκη διευκρίνισης)

∆εν περιελήφθη (παράλληλα µε
την αφαίρεση των διατάξεων
για το δανεισµό τίτλων στο
άρθρο 21)

Το κείµενο καταργείται
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Αιτιολογική σκέψη
της αρχικής

πρότασης ή άρθρο
της οδηγίας

85/611/ΕΟΚ που
τροποποιείται

Θέµα
Αριθµός της

τροποποίησης του

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Θέση της Επιτροπής
κατά την ψηφοφορία

σε πρώτη ανάγνωση

Ενσωµάτωση στην
τροποποιηµένη πρόταση και

άλλες τροποποιήσεις

Θέση του Συµβουλίου σε σχέση
µε την τροποποιηµένη πρόταση

Ενσωµάτωση στο κείµενο της
κοινής θέσης

(Αιτιολογική σκέψη
13α (ΕΚ)

Επενδύσεις σε µερίδια άλλων
οργανισµών συλλογικών

επενδύσεων: κανόνες για την
προστασία του επενδυτή

5 Αποδεκτή Αιτιολογική σκέψη 15 Περιελήφθη στο µεγαλύτερο
µέρος της

Αιτιολογική σκέψη 7

π.ζ. : Αιτιολογική
σκέψη 14

Περιπτώσεις θυγατρικών
ΟΣΕΚΑ

Αιτιολογική σκέψη 16
(αµετάβλητο κείµενο)

Αµετάβλητο κείµενο Αιτιολογική σκέψη 15

(Αιτιολογική σκέψη
14α) (ΕΚ)

Ανώτατο όριο συγκέντρωσης
για την επένδυση σε ρευστά

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού

6 Αποδεκτή Αιτιολογική σκέψη 17 ∆ιαφορετική διατύπωση
(τοποθετήσεις σε τίτλους αντί

για "ρευστά
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού") και συγχώνευση
µε τη διάταξη για τις
καταθέσεις

Η αιτιολογική σκέψη 10
συγχωνεύεται ως προς την

ουσία µε τις αιτιολογικές
σκέψεις 9 (καταθέσεις) et 17
(τίτλοι) της τροποποιηµένης
πρότασης

Αιτιολογική σκέψη
15

Σχέσεις αυτονοµίας µεταξύ
εταιρείας διαχείρισης και

θεµατοφύλακα

Αιτιολογική σκέψη 18
(αµετάβλητο κείµενο)

∆εν περιελήφθη (διατάξεις
σχετικά µε την ανεξαρτησία της

εταιρείας διαχείρισης και του
θεµατοφύλακα)

Το κείµενο καταργείται

Αιτιολογική σκέψη
16

Ποιοτικές απαιτήσεις για τον
θεµατοφύλακα

Αιτιολογική σκέψη 19
(αµετάβλητο κείµενο)

∆εν περιελήφθη (ποιοτικές
απαιτήσεις για τον
θεµατοφύλακα)

Το κείµενο καταργείται

Αιτιολογική σκέψη
17

Ελάχιστη εναρµόνιση -
επικουρικότητα

Αιτιολογική σκέψη 20
(αµετάβλητο κείµενο)

Αµετάβλητο κείµενο Αιτιολογική σκέψη 16

Προσθήκη της αιτιολογικής
σκέψης 21 (επιτροπολογία)

Αµετάβλητο κείµενο Αιτιολογική σκέψη 17

κωδικοποίηση 7 Αποδεκτή, µε την
επιφύλαξη
τροποποίησης της
διατύπωσης

Αιτιολογική σκέψη 22 Αµετάβλητο κείµενο Αιτιολογική σκέψη 18
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Αιτιολογική σκέψη
της αρχικής

πρότασης ή άρθρο
της οδηγίας

85/611/ΕΟΚ που
τροποποιείται

Θέµα
Αριθµός της

τροποποίησης του

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Θέση της Επιτροπής
κατά την ψηφοφορία σε

πρώτη ανάγνωση

Ενσωµάτωση στην
τροποποιηµένη πρόταση και

άλλες τροποποιήσεις

Θέση του Συµβουλίου σε σχέση
µε την τροποποιηµένη πρόταση

Ενσωµάτωση στο κείµενο της
κοινής θέσης

Άρθρο 1,
παράγραφος 2, πρώτη
περίπτωση

Ορισµός των ΟΣΕΚΑ που
συντονίζονται από την οδηγία

8 Μη αποδεκτή Αναφορά στο άρθρο 19,
παράγραφος 1

Αµετάβλητο κείµενο

Άρθρο 1,
παράγραφος 8

Ορισµός των κινητών
αξιών/µέσων χρηµαταγοράς

Αναδιαρθρωµένο κείµενο
(ορισµένα µέσα χρηµαταγοράς
ταξινοµούνται στις κινητές
αξίες)

Αναδιαρθρωµένο κείµενο (µέσα
χρηµαταγοράς που διακρίνονται
σαφώς από τις κινητές αξίες)

Κατάργηση του κειµένου που
αντιστοιχεί στην παράγραφο 8
+ προσθήκη νέας παραγράφου
9·

Πέρα από το άρθρο 19,
παράγραφος 1, στοιχείο α), η
επανεισαγωγή της διάκρισης
οδήγησε σε µεταβολές στη
διατύπωση των άρθρων 19,
παράγραφος 1, στοιχείο β), 19,
παράγραφος 1, στοιχείο γ), 19,
παράγραφος 1, στοιχείο α), 23
παράγραφος 1, 25 παράγραφος
3, 26 παράγραφος 1, 41
παράγραφος 2 και 42

Άρθρο 19,
παράγραφος 1,
στοιχείο α)

Επιλέξιµες τοποθετήσεις:
πρώτο είδος στο πλαίσιο του

καταλόγου επιλέξιµων
κινητών αξιών (άρθρο 19,

παράγραφος 1, στοιχεία α-β-
γ-δ)

9 Μη αποδεκτή Άρθρο 19,παράγραφος 1,
στοιχείο α)

Ελαφρώς τροποποιηµένο
κείµενο (ρητή αναφορά των
µέσων χρηµαταγοράς)

Άρθρο 19, παράγραφος 1,
στοιχείο α), περιλαµβάνει τη
διάκριση που επαναφέρεται στο
άρθρο 1, παράγραφος 8, τρίτη
περίπτωση µεταξύ κινητών
αξιών και µέσων

χρηµαταγοράς, στην αρχική
πρόταση

Άρθρο 19,
παράγραφος 1,
στοιχείο ε)

Επιλέξιµες επενδύσεις:
µερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων
οργανισµών συλλογικών

επενδύσεων

44 Μη αποδεκτή αυτούσια
(αναφορά των κανόνων
που αφορούν τους
θεµατοφύλακες για τα
µη συντονισµένα
κεφάλαια

Άρθρο 19,παράγραφος 1,
στοιχείο ε) και άρθρο 24,
παράγραφος 3 (εκτός από τους
κανόνες για τον θεµατοφύλακα)

Κείµενο που συγχωνεύθηκε
αλλά ουσιαστικά αµετάβλητο

Άρθρο 19, παράγραφος 1,
στοιχείο ε)

Άρθρο 19,
παράγραφος 1,
στοιχείο στ)

Επιλέξιµες επενδύσεις:
τραπεζικές καταθέσεις

11 Αποδεκτή, µε την
επιφύλαξη
τροποποιηµένης
διατύπωσης

Άρθρο 19,παράγραφος 1,
στοιχείο στ)

Αµετάβλητο κείµενο Άρθρο 19, παράγραφος 1,
στοιχείο στ)
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Αιτιολογική σκέψη
της αρχικής

πρότασης ή άρθρο
της οδηγίας

85/611/ΕΟΚ που
τροποποιείται

Θέµα
Αριθµός της

τροποποίησης του

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Θέση της Επιτροπής
κατά την ψηφοφορία σε

πρώτη ανάγνωση

Ενσωµάτωση στην
τροποποιηµένη πρόταση και

άλλες τροποποιήσεις

Θέση του Συµβουλίου σε σχέση
µε την τροποποιηµένη πρόταση

Ενσωµάτωση στο κείµενο της
κοινής θέσης

Άρθρο 19,
παράγραφος 1,
στοιχεία ζ) και η)

Επιλέξιµες τοποθετήσεις:
χρηµατοοικονοµικά

παράγωγα

37 Μη αποδεκτή αυτούσια
(αξιολόγηση των

παράγωγων
εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών

Άρθρο 19,παράγραφος 1,
στοιχεία ζ) και η), µε
τροποποίηση της διατύπωσης

Τα στοιχεία ζ) και η)
συγχωνεύονται και το κείµενο

τροποποιείται

Άρθρο 19, παράγραφος 1,
στοιχείο ζ)

Άρθρο 19,
παράγραφος 1,
στοιχείο θ)

Επιλέξιµες τοποθετήσεις:
µέσα χρηµαταγοράς εκτός
αυτών που έχουν ήδη

αναφερθεί, σε ρυθµιζόµενες
αγορές

13 Αποδεκτή Άρθρο 19, παράγραφος 1,
στοιχείο θ)

Στην ουσία διατηρείται το
υπάρχον κείµενο + προσθήκη
τέταρτης περίπτωσης

Άρθρο 19,παράγραφος 1,
στοιχείο η) (4η νέα περίπτωση)

Άρθρο 20 Ανταλλαγή και δηµοσίευση
πληροφοριών βάσει της

Επιτροπής

14 Αποδεκτή, µε την
επιφύλαξη
τροποποιηµένης
διατύπωσης

Άρθρο 20,νέα διατύπωση Απορρίπτεται Καταργείται το άρθρο 20 (η
διαδικασία ενηµέρωσης για τα
οµόλογα επί ακινήτων
διατηρείται στο άρθρο 22,
παράγραφος 4)

Άρθρο 21,
παράγραφος 4,
στοιχείο β)

∆ανεισµός τίτλων και
ασφαλειών

16 Μη αποδεκτή αυτούσια Άρθρο 21,παράγραφος 2, για
το πρώτο µέρος της
τροποποίησης

Απορρίπτεται, στο πλαίσιο της
συγχώνευσης του άρθρου 21

Το νέο άρθρο 21 δεν αφορά
πλέον το δανεισµό τίτλων

Άρθρο 21 Αρχική πρόταση: δανεισµός
τίτλων

Τροποποιηµένη πρόταση: το
ίδιο

Κοινή θέση: επενδύσεις σε
παράγωγα και διαχείριση

σχετικών κινδύνων

Καταργούνται οι παράγραφοι
1 έως 3·παραµένει µία
µοναδική παράγραφος για το
δανεισµό τίτλων (παραπάνω)

Συγχώνευση του άρθρου 21: - επανεισαγωγή του στο άρθρο
21,παράγραφος 2, παραγράφου
σχετικά µε την έννοια "καλής
διαχείρισης χαρτοφυλακίου"
του παλαιού άρθρου 21,
παράγραφος 1·

- µετάθεση διατάξεων του
άρθρου 24β, παράγραφοι 1, 3, 4
και 5, που συµπληρώνονται στο
άρθρο 21,παράγραφος 1
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Αιτιολογική σκέψη
της αρχικής

πρότασης ή άρθρο
της οδηγίας

85/611/ΕΟΚ που
τροποποιείται

Θέµα
Αριθµός της

τροποποίησης του

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Θέση της Επιτροπής
κατά την ψηφοφορία σε

πρώτη ανάγνωση

Ενσωµάτωση στην
τροποποιηµένη πρόταση και

άλλες τροποποιήσεις

Θέση του Συµβουλίου σε σχέση
µε την τροποποιηµένη πρόταση

Ενσωµάτωση στο κείµενο της
κοινής θέσης

Άρθρο 22,
παράγραφος 1α

Ανώτατο όριο επενδύσεων
(για όλα τα µέσα) ανά

αντισυµβαλλόµενο: ατοµικά
και σε επίπεδο οµίλου

36και 45 Μη αποδεκτή για τα
παράγωγα

εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών·κατά τα
λοιπά, αποδεκτή, µε την
επιφύλαξη
τροποποίησης της
διατύπωσης

Περιλαµβάνεται εν µέρει και
τροποποιείται: άρθρο 22,
παράγραφος 1, όπως
τροποποιείται

(στο πλαίσιο τροποποιήσεων
για τις παραγράφους 1, 2και
5)

Περιλαµβάνεται εν µέρει
τροποποιηµένης

Άρθρο 22, παράγραφος 1 και
22, παράγραφος 5 (έννοια
οµίλου) στο πλαίσιο
τροποποιήσεων για τα εδάφια 1,
2 και 5

Άρθρο 22,
παράγραφος 3

Ειδικό ανώτατο όριο για
ορισµένους τίτλους που

εκδίδονται ή είναι εγγυηµένοι
από κράτος µέλος, ...

42 Μη αποδεκτή Αµετάβλητο κείµενο
(διατηρείται η παράγραφος 3)

Αµετάβλητο κείµενο

(Άρθρο 22,
παράγραφος 3α)

(EΚ)

Επενδύσεις σε παράγωγα
εξωχρηµατιστηριακών

συναλλαγών που υπόκεινται
σε ανώτατο όριο για την

έκθεση σε κινδύνους

39 Μη αποδεκτή
(παράγωγα
εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών)

Άρθρο 24α, µε τροποποίηση
της διατύπωσης·

Άρθρο 24β, παράγραφος 3,
2η περίπτωση

απορρίπτεται Όχι ειδικά όρια για τον
συνολικό κίνδυνο, αλλά
συγκεκριµένος και
διαφοροποιηµένος περιορισµός

ανά είδος αντισυµβαλλοµένου
για τον κίνδυνο
αντισυµβαλλοµένου

Άρθρο 22
(άλλες
τροποποιήσειςς)

Σηµείωση: το άρθρο
22 δεν τροποποιείται
στην αρχική πρόταση
(στο στάδιο αυτό, το
άρθρο 24α καλύπτει
τις επενδύσεις σε
καταθέσεις)

Ανώτατα όρια για τις
επενδύσεις (κίνδυνος
αντισυµβαλλοµένου)

Τροποποίηση των
παραγράφων 1 (παραπάνω), 2
και 5

Περιλαµβάνεται εν µέρει:
τροποποιήσεις των άρθρων 1, 2,
4 και 5

Παράγραφος 1:
διαφοροποιηµένα ατοµικά όρια
Παράγραφος 2: όρια
παρέκκλισης και κανόνες

συσσώρευσης·
Παράγραφος 4: κατάργηση της
αναφοράς στο άρθρο 20
(επιτροπή επαφής) αλλά
διατηρείται η διαδικασία
ενηµέρωσης·
παράγραφος 5 : κανόνας
γενικής συσσώρευσης, όριο ανά
όµιλο + κανόνας συσσώρευσης

κατά παρέκκλιση για τις
κινητές αξίες και τα µέσα
χρηµαταγοράς
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Αιτιολογική σκέψη
της αρχικής

πρότασης ή άρθρο
της οδηγίας

85/611/ΕΟΚ που
τροποποιείται

Θέµα
Αριθµός της

τροποποίησης του

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Θέση της Επιτροπής
κατά την ψηφοφορία σε

πρώτη ανάγνωση

Ενσωµάτωση στην
τροποποιηµένη πρόταση και

άλλες τροποποιήσεις

Θέση του Συµβουλίου σε σχέση
µε την τροποποιηµένη πρόταση

Ενσωµάτωση στο κείµενο της
κοινής θέσης

Άρθρο 22α,
παράγραφοι 1, 2
και 3

Συγκεκριµένοι κανόνες:
αµοιβαία δεικτών

18 Αποδεκτή, µε την
επιφύλαξη

τροποποιηµένης
διατύπωσης

Άρθρο 22α, παράγραφοι 1 και
2·άρθρα 20και 24α

Περιλαµβάνεται εν µέρει
τροποποιηµένη

Άρθρο 22α (η παράγραφος 2,
µε αναφορά στο άρθρο 20
αντικαθίσταται από νέο
κείµενο) και 24α, παράγραφος
2

Άρθρο 24 Συγκεκριµένοι κανόνες:
ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε
άλλα αµοιβαία κεφάλαια

19 Αποδεκτή Άρθρα 24και 24α, δεύτερη
περίπτωση.

Περιλαµβάνεται εν µέρει
τροποποιηµένη (κυρίως για τις
δύο πρώτες παραγράφους)

- παράγραφοι 1 και 2:
περιλαµβάνονται ως έχουν·
- πρώην παράγραφος 3:
µεταφέρεται στο άρθρο 19,
παράγραφος 1, στοιχείο ε) (που
αποκλείει τα αλλεπάλληλα
αµοιβαία)
- πρώην παράγραφοι 3 και 5:
όπως έχουν τροποποιηθεί

Άρθρο 24α Αρχική πρόταση: κεφάλαια
διαθεσίµων (καταθέσεις)·

Από την αρχική πρόταση:
δηµοσιευόµενες πληροφορίες

(δηµοσιότητα) για όλα τα µέσα

20 Αποδεκτή, µε την
επιφύλαξη

τροποποιηµένης
διατύπωσης

Συντοµευµένο άρθρο 24α: οι
παράγραφοι 1, 2και 4
καταργούνται·
περιλαµβάνεται η πρώην
παράγραφος 3 για τις
δηµοσιευόµενες πληροφορίες,
µαζί µε τις περιπτώσεις για
τις άλλες µορφές επενδύσεων

Περιλαµβάνεται ως προς την
ουσία στο πλαίσιο µιας

παραγράφου που καλύπτει τις
τοποθετήσεις εκτός από τις
κινητές αξίες και τα µέσα
χρηµαταγοράς

Άρθρο 24α, παράγραφος 2

Άρθρο 24β,
παράγραφος 1

Αρχική πρόταση: επενδύσεις σε
παράγωγα (+ ειδικές

δηµοσιευόµενες πληροφορίες)

Τροποποιηµένη πρόταση:
επενδύσεις σε παράγωγα και
διαχείριση των σχετικών

κινδύνων (για τις
δηµοσιευόµενες πληροφορίες:
συµπληρώνει το άρθρο 24α)

Κοινή θέση: δηµοσιευόµενες
πληροφορίες (για όλες τις
επενδύσεις) ή στην οποία
υπάρχει πρόσβαση κατόπιν

αιτήµατος

43 Μη αποδεκτή

(παράγωγα
εξωχρηµατιστηριακών
συναλλαγών)

Άρθρο 24β, παράγραφος 3,
πρώτη περίπτωση, µε
τροποποίηση της διατύπωσης

Περιλαµβάνεται και

διευκρινίζεται (διάφορα
στοιχεία που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη για τον
υπολογισµό των κινδύνων)

Άρθρο 21,παράγραφος 3 :
περιλαµβάνει και συµπληρώνει
τις διατάξεις των άρθρων 24β,
παράγραφος 3, πρώτη
περίπτωση και 24β,
παράγραφος 4
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Αιτιολογική σκέψη
της αρχικής

πρότασης ή άρθρο
της οδηγίας

85/611/ΕΟΚ που
τροποποιείται

Θέµα
Αριθµός της

τροποποίησης του

Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

Θέση της Επιτροπής
κατά την ψηφοφορία

σε πρώτη ανάγνωση

Ενσωµάτωση στην
τροποποιηµένη πρόταση και

άλλες τροποποιήσεις

Θέση του Συµβουλίου σε σχέση
µε την τροποποιηµένη πρόταση

Ενσωµάτωση στο κείµενο της
κοινής θέσης

Άρθρο 25,
παράγραφος 2

∆είκτης συµµετοχής
(ανώτατο όριο)

Προσθήκη µίας περίπτωσης
(δείκτης συµµετοχής για τους

ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε
αµοιβαία κεφάλαια)

Περιλαµβάνεται τροποποιηµένη Αύξηση του δείκτη

Άρθρο 25,
παράγραφος 3,
στοιχείο ε)

Μία από τις εξαιρέσεις στους
κανόνες του άρθρου 25,

παράγραφος 2

∆ιευκρίνιση για εξαίρεση από
το ανώτατο όριο συµµετοχής:
περίπτωση των θυγατρικών
αµοιβαίων κεφαλαίων

Αµετάβλητο κείµενο Άρθρο 25, παράγραφος 3,
στοιχείο ε)

Άρθρο 26,
παράγραφος 1, 2η
φράση

Προσωρινή παρέκκλιση έξι
µηνών για τα όρια έκθεσης
στους κινδύνους σχετικά µε

τους νέους ΟΣΕΚΑ
(διακριτική ευχέρεια των

κρατών µελών)

Αµετάβλητο κείµενο Το ίδιο + προσθήκη της
διάκρισης µεταξύ κινητών
αξιών και µέσων χρηµαταγοράς
στην πρώτη φράση

Άρθρο 26,παράγραφος 1

Άρθρο 53α Επιτροπή επαφής 21 Αποδεκτή Άρθρο 53α Αµετάβλητο κείµενο Άρθρο 53α

Άρθρο 2 της
πρότασης οδηγίας

Εφαρµογή της οδηγίας Νέα προθεσµία εφαρµογής Άρθρο 2


