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Τροπολογία 139
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 
2009/…/ΕΚ

σχετικά με τους οργανισμούς 
εναλλακτικών επενδύσεων και τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ρυθμισθεί το ίδιο το προϊόν "οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων". Η κάλυψη των 
οργανισμών αυτών, και όχι μόνο των διαχειριστών τους, θα συμπεριλάβει και το "ίχνος" του 
διαχειριστή στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ.

Τροπολογία 140
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 
2009/…/ΕΚ

σχετικά με τους οργανισμούς 
εναλλακτικών επενδύσεων και τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να καλύπτει τόσο τους οργανισμούς αυτούς, όσο και τους διαχειριστές τους. 
Δεν μπορούν να ελεγχθούν σωστά οι συστημικοί κίνδυνοι αν δεν επιβληθούν απαιτήσεις για 
τους οργανισμούς αυτούς.
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Τροπολογία 141
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 
2009/…/ΕΚ

σχετικά με τους οργανισμούς 
εναλλακτικών επενδύσεων και τους 
διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ρυθμισθεί το ίδιο το προϊόν "οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων". Η κάλυψη των 
οργανισμών αυτών, και όχι μόνο των διαχειριστών τους, θα συμπεριλάβει και το "ίχνος" του 
διαχειριστή στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ.

Τροπολογία 142
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 
2009/…/ΕΚ

σχετικά με τους οργανισμούς
εναλλακτικών επενδύσεων και τους 
διαχειριστές τους και για την τροποποίηση 
των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2009/…/ΕΚ

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει το ίδιο το προϊόν "εναλλακτική επένδυση". Αυτό είναι 
συμβατό με την προσέγγιση που βασίζεται στην έγκαιρη επισήμανση των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών που ενδέχεται να παρουσιάζουν έναν συστημικό κίνδυνο. Επομένως δεν αρκεί η 
ρύθμιση να αφορά μόνο τη διανομή και τους διαχειριστές.
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Τροπολογία 143
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ 
και 2009/…/ΕΚ

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των αλλαγών στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οδηγία αυτή δεν αποτελεί πλέον το 
κατάλληλο όχημα για την τροποποίηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ και, συνεπώς, η σχετική αναφορά 
θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον τίτλο.

Τροπολογία 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 
2009/…/ΕΚ

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων και για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ,
2009/…/ΕΚ και 2003/6/ΕΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος της οδηγίας πρέπει να προσαρμοσθεί προς την τροπολογία στην οδηγία 2003/6/ΕΚ για 
την κατάχρηση αγοράς, όσον αφορά τις ακάλυπτες πωλήσεις.
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Τροπολογία 145
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διαχειριστές οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) είναι 
υπεύθυνοι για τη διαχείριση ενός 
σημαντικού ποσού επενδυμένων 
περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, 
καθώς και για σημαντικά ποσά εμπορικών 
συναλλαγών σε αγορές για 
χρηματοπιστωτικά μέσα, και μπορούν να 
ασκήσουν σημαντική επιρροή σε αγορές 
και εταιρείες στις οποίες επενδύουν.

(1) Οι οργανισμοί εναλλακτικών 
επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι διαχειριστές 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΔΟΕΕ) είναι υπεύθυνοι για ένα 
σημαντικό ποσό επενδυμένων 
περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, 
καθώς και για σημαντικά ποσά εμπορικών 
συναλλαγών σε αγορές για 
χρηματοπιστωτικά μέσα, και μπορούν να 
ασκήσουν σημαντική επιρροή σε αγορές 
και εταιρείες στις οποίες επενδύουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να καλύπτει τόσο τους οργανισμούς (ΟΕΕ), όσο και τους διαχειριστές τους 
(ΔΟΕΕ).

Τροπολογία 146
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τον Σεπτέμβριο του 2009, λίγο πριν 
από τη σύνοδο της Ομάδας των 20 στο 
Πίτσμπουργκ, σημαντικοί παράγοντες 
στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ 
είχαν επίμονα ζητήσει τη θέσπιση 
κανόνων για όλα τα προϊόντα, για όλους 
τους τόπους διαπραγμάτευσης και για 
όλους τους οργανισμούς.

Or. de
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Τροπολογία 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η επίδραση των ΔΟΕΕ στις αγορές 
στις οποίες δραστηριοποιούνται είναι 
πολύ θετική, αλλά οι πρόσφατες 
χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες τόνισαν τον 
τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν 
για την εξάπλωση ή την ενίσχυση των 
κινδύνων μέσω του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Οι μη συντονισμένες εθνικές 
ανταποκρίσεις στους εν λόγω κινδύνους 
καθιστούν δύσκολη την αποδοτική 
διαχείριση αυτών των κινδύνων. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
θέσπιση κοινών απαιτήσεων οι οποίες θα 
διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των 
ΔΟΕΕ, προκειμένου να προβλεφθεί 
συνεκτική προσέγγιση για τους συναφείς 
κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στους 
επενδυτές και στις αγορές της Κοινότητας.

(2) Οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές 
δυσχέρειες τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο 
οι δραστηριότητες των ΔΟΕΕ μπορούν να 
χρησιμεύσουν για την εξάπλωση ή την 
ενίσχυση των κινδύνων μέσω του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και της 
οικονομίας. Οι μη συντονισμένες εθνικές 
ανταποκρίσεις στους εν λόγω κινδύνους 
καθιστούν δύσκολη την αποδοτική 
διαχείριση αυτών των κινδύνων. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
θέσπιση κοινών απαιτήσεων οι οποίες θα 
διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των 
ΔΟΕΕ, προκειμένου να προβλεφθεί 
συνεκτική προσέγγιση για τους συναφείς 
κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στους 
επενδυτές και στις αγορές της Ένωσης. Ως 
ζήτημα αρχής, πρέπει να υπάρξει 
ρύθμιση για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη και για την προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής. Αυτή η ρύθμιση θα 
πρέπει να δίνει λύση στα ζητήματα της 
προστασίας των καταναλωτών και των 
επενδυτών, της ακεραιότητας και της 
σταθερότητας της αγοράς και θα πρέπει 
να προλαμβάνει τους συστημικούς 
κινδύνους και να αντιμετωπίζει το 
κοινωνικό εξωτερικό κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τίποτε δεν αποδεικνύει ότι η συνολική επίδραση των ΔΟΕΕ στις αγορές ή στην οικονομία 
γενικότερα είναι ευνοϊκή. Αντίθετα, η κρίση έδειξε ότι τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να 
έχουν αρνητική επίδραση στην αγορά και ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο χρεοκοπίας, εξαιτίας της ανάγκης να 
επιστρέψουν το χρέος της εξαγοράς τους.
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Τροπολογία 148
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η επίδραση των ΔΟΕΕ στις αγορές στις 
οποίες δραστηριοποιούνται είναι πολύ 
θετική, αλλά οι πρόσφατες 
χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες τόνισαν τον 
τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν 
για την εξάπλωση ή την ενίσχυση των 
κινδύνων μέσω του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Οι μη συντονισμένες εθνικές 
ανταποκρίσεις στους εν λόγω κινδύνους 
καθιστούν δύσκολη την αποδοτική 
διαχείριση αυτών των κινδύνων. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
θέσπιση κοινών απαιτήσεων οι οποίες θα 
διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των 
ΔΟΕΕ, προκειμένου να προβλεφθεί 
συνεκτική προσέγγιση για τους συναφείς 
κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στους 
επενδυτές και στις αγορές της Κοινότητας.

(2) Η επίδραση των ΔΟΕΕ στις αγορές στις 
οποίες δραστηριοποιούνται είναι πολύ 
θετική, αλλά οι πρόσφατες 
χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες τόνισαν τον 
τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν 
για την εξάπλωση ή την ενίσχυση των 
κινδύνων μέσω του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, διαμέσου των 
αντισυμβαλλόμενων βασικών μεσιτών. Οι 
μη συντονισμένες εθνικές ανταποκρίσεις 
στους εν λόγω κινδύνους καθιστούν 
δύσκολη την αποδοτική διαχείριση αυτών 
των κινδύνων. Οι οδηγίες 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων1

και 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των 
ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων 
επενδύσεων και των πιστωτικών 
ιδρυμάτων2 πρέπει να λάβουν υπόψη τον
συστημικό κίνδυνο που ενδεχομένως 
προκύπτει από την έκθεση σε 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ). Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
θέσπιση κοινών απαιτήσεων οι οποίες θα 
διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των 
ΔΟΕΕ, προκειμένου να προβλεφθεί 
συνεκτική προσέγγιση για τους συναφείς 
κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στους 
επενδυτές και στις αγορές της Κοινότητας.
1 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σελ. 1.
2 ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σελ. 201.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση του αντισυμβαλλόμενου δεν αντιμετωπίζεται στην παρούσα οδηγία. Οι αλλαγές 
αντικατοπτρίζουν την ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, ώστε 
επισημαίνεται ο ενδεχόμενος συστημικός κίνδυνος που προκύπτει από την πλευρά του βασικού 
μεσίτη.

Τροπολογία 149
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η επίδραση των ΔΟΕΕ στις αγορές 
στις οποίες δραστηριοποιούνται είναι 
πολύ θετική, αλλά οι πρόσφατες
χρηματοπιστωτικές δυσχέρειες τόνισαν τον 
τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν 
για την εξάπλωση ή την ενίσχυση των 
κινδύνων μέσω του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Οι μη συντονισμένες εθνικές 
ανταποκρίσεις στους εν λόγω κινδύνους 
καθιστούν δύσκολη την αποδοτική 
διαχείριση αυτών των κινδύνων. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
θέσπιση κοινών απαιτήσεων οι οποίες θα 
διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των 
ΔΟΕΕ, προκειμένου να προβλεφθεί 
συνεκτική προσέγγιση για τους συναφείς 
κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στους 
επενδυτές και στις αγορές της Κοινότητας.

(2) Οι πρόσφατες χρηματοπιστωτικές 
δυσχέρειες τόνισαν τον τρόπο με τον οποίο 
οι δραστηριότητες των ΟΕΕ και των 
ΔΟΕΕ μπορούν να χρησιμεύσουν για την 
εξάπλωση ή την ενίσχυση των κινδύνων 
μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Οι μη συντονισμένες εθνικές 
ανταποκρίσεις στους εν λόγω κινδύνους 
καθιστούν δύσκολη την αποδοτική 
διαχείριση αυτών των κινδύνων. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
θέσπιση κοινών απαιτήσεων οι οποίες θα 
διέπουν την έγκριση και την εποπτεία των 
ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ, προκειμένου να 
προβλεφθεί συνεκτική προσέγγιση για τους 
συναφείς κινδύνους και τις επιπτώσεις 
τους στους επενδυτές και στις αγορές της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρώτη αξιολόγηση δεν βασίζεται σε καμία επιστημονική απόδειξη. Όπως εξηγείται στην 
αιτιολογική σκέψη 2, η κρίση απέδειξε ότι οι συνέπειες των ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ στις αγορές 
είναι αμφιλεγόμενες.
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Τροπολογία 150
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές υπογράμμισαν 
την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των 
ΔΟΕΕ σε ορισμένους ή πολλούς 
σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με 
επενδυτές, με άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά και με άλλες αγορές. Η θέσπιση 
ενός πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει 
τους εν λόγω κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολυσχιδές φάσμα επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών που 
χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ, είναι απαραίτητη 
για την πρόβλεψη ολοκληρωμένων και 
κοινών ρυθμίσεων εποπτείας. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ για ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά 
όλους τους τύπους επενδυτικών 
οργανισμών οι οποίοι δεν καλύπτονται από 
την οδηγία 2009/.../ΕΚ για το συντονισμό
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση), ανεξαρτήτως του νομικού 
ή συμβατικού τρόπου με τον οποίο 
ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους ΔΟΕΕ. Οι 
ΔΟΕΕ δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται 
ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ βάσει αδείας δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

(3) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές υπογράμμισαν 
την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των 
ΟΕΕ σε ορισμένους ή πολλούς 
σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με 
επενδυτές, με άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά και με άλλες αγορές. Η θέσπιση 
ενός πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει 
τους εν λόγω κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολυσχιδές φάσμα επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών που 
χρησιμοποιούν οι ΟΕΕ, είναι απαραίτητη 
για την πρόβλεψη ολοκληρωμένων και 
κοινών ρυθμίσεων εποπτείας. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ για ΟΕΕ και ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2009/.../ΕΚ για το συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση), ανεξαρτήτως του νομικού 
ή συμβατικού τρόπου με τον οποίο 
ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους ΔΟΕΕ. Οι 
ΔΟΕΕ δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται 
ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ βάσει αδείας δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τις στρατηγικές τις εφαρμόζουν οι ΟΕΕ και όχι οι διαχειριστές τους.
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Τροπολογία 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές υπογράμμισαν 
την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των 
ΔΟΕΕ σε ορισμένους ή πολλούς 
σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με 
επενδυτές, με άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά και με άλλες αγορές. Η θέσπιση 
ενός πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει 
τους εν λόγω κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολυσχιδές φάσμα επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών που 
χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ, είναι απαραίτητη 
για την πρόβλεψη ολοκληρωμένων και 
κοινών ρυθμίσεων εποπτείας. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ για ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά 
όλους τους τύπους επενδυτικών 
οργανισμών οι οποίοι δεν καλύπτονται από 
την οδηγία 2009/.../ΕΚ για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση), ανεξαρτήτως του νομικού 
ή συμβατικού τρόπου με τον οποίο 
ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους ΔΟΕΕ. Οι 
ΔΟΕΕ δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται 
ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ βάσει αδείας δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

(3) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές υπογράμμισαν 
την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των 
ΔΟΕΕ σε ορισμένους ή πολλούς 
σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με 
επενδυτές, με άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά και με άλλες αγορές. Η θέσπιση 
ενός πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει 
τους εν λόγω κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολυσχιδές φάσμα επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών που 
χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ, είναι απαραίτητη 
για την πρόβλεψη ολοκληρωμένων και 
κοινών ρυθμίσεων εποπτείας. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ για ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά 
όλους τους τύπους επενδυτικών 
οργανισμών οι οποίοι δεν καλύπτονται από 
την οδηγία 2009/.../ΕΚ για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση), ανεξαρτήτως του νομικού 
ή συμβατικού τρόπου με τον οποίο 
ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους ΔΟΕΕ, 
εφόσον έχουν ενδεχομένως συστημική 
σπουδαιότητα. Οι ΔΟΕΕ δεν δικαιούνται 
να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια 
της οδηγίας 2009/.../ΕΚ βάσει αδείας 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασική προτεραιότητα της παρούσας οδηγίας είναι η επισήμανση των συστημικών κινδύνων. 
Για να ελαχιστοποιηθούν οι παράπλευρες ζημίες που προκύπτουν από μια προσέγγιση "ενιαίου 
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μεγέθους", οι μικρότεροι ΔΟΕΕ θα πρέπει μόνο να εγγράφονται και να συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις διαφάνειας των άρθρων 19-21.

Τροπολογία 152
Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές υπογράμμισαν 
την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των 
ΔΟΕΕ σε ορισμένους ή πολλούς 
σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με 
επενδυτές, με άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά και με άλλες αγορές. Η θέσπιση 
ενός πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει 
τους εν λόγω κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολυσχιδές φάσμα επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών που 
χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ, είναι απαραίτητη 
για την πρόβλεψη ολοκληρωμένων και 
κοινών ρυθμίσεων εποπτείας. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ για ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά 
όλους τους τύπους επενδυτικών 
οργανισμών οι οποίοι δεν καλύπτονται από 
την οδηγία 2009/.../ΕΚ για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση)1, ανεξαρτήτως του 
νομικού ή συμβατικού τρόπου με τον 
οποίο ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους 
ΔΟΕΕ. Οι ΔΟΕΕ δεν δικαιούνται να 
διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια 
της οδηγίας 2009/.../ΕΚ βάσει αδείας 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

(3) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές υπογράμμισαν 
την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των 
ΔΟΕΕ σε ορισμένους ή πολλούς 
σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με 
επενδυτές, με άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά και με άλλες αγορές. Η θέσπιση 
ενός πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει 
τους εν λόγω κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολυσχιδές φάσμα επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών που 
χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ, είναι απαραίτητη 
για την πρόβλεψη ολοκληρωμένων και 
κοινών ρυθμίσεων εποπτείας. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ για ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά 
όλους τους τύπους επενδυτικών 
οργανισμών οι οποίοι δεν καλύπτονται από 
την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση)1, ανεξαρτήτως του 
νομικού ή συμβατικού τρόπου με τον 
οποίο ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους 
ΔΟΕΕ. Σε αυτούς τους επενδυτικούς 
οργανισμούς μπορούν να 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης 
κινδύνων, τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια 
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ακινήτων, τα αμοιβαία κεφάλαια 
εμπορευμάτων και τα επενδυτικά 
κεφάλαια σε έργα υποδομής. Οι ΔΟΕΕ 
δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ 
κατά την έννοια της οδηγίας 2009/65/ΕΚ
βάσει αδείας δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

1 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 1 ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σελ. 32.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί μια νέα φράση, όπου προστίθενται διάφορα είδη ΟΕΕ, όπως τα αμοιβαία 
κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια 
ακινήτων, τα αμοιβαία κεφάλαια εμπορευμάτων και τα επενδυτικά κεφάλαια σε έργα υποδομής. 
Η ανάγκη αυτή υποστηρίζεται από τέσσερις λόγους: (1) την ανάγκη να υποστηριχθεί η 
κανονιστική ευελιξία και διαφοροποίηση που δηλώνεται στην αιτιολογική σκέψη 3· (2) το 
γεγονός ότι όλες οι νέες δομές και καθεστώτα επενδυτικών κεφαλαίων που θα δημιουργηθούν 
στο μέλλον πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας οδηγίας· (3) ο προσδιορισμός του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά τρόπο αρνητικό δεν έχει στοιχεία που θα 
βελτίωναν την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα του δικαίου· και (4) για να προσδιορίζεται το 
βασικό πεδίο της οδηγίας. 

Τροπολογία 153
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές υπογράμμισαν 
την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των 
ΔΟΕΕ σε ορισμένους ή πολλούς 
σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με 
επενδυτές, με άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά και με άλλες αγορές. Η θέσπιση 
ενός πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει 
τους εν λόγω κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολυσχιδές φάσμα επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών που 
χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ, είναι απαραίτητη 
για την πρόβλεψη ολοκληρωμένων και 
κοινών ρυθμίσεων εποπτείας. Ως εκ 

(3) Οι πρόσφατες δυσχέρειες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές υπογράμμισαν 
την ευπάθεια πολλών στρατηγικών των 
ΔΟΕΕ σε ορισμένους ή πολλούς 
σημαντικούς κινδύνους σε σχέση με 
επενδυτές, με άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά και με άλλες αγορές. Η θέσπιση 
ενός πλαισίου ικανού να αντιμετωπίσει 
τους εν λόγω κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη το πολυσχιδές φάσμα επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών που 
χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ, είναι απαραίτητη 
για την πρόβλεψη ολοκληρωμένων και 
κοινών ρυθμίσεων εποπτείας. Ως εκ 
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τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ για ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά 
όλους τους τύπους επενδυτικών 
οργανισμών οι οποίοι δεν καλύπτονται από 
την οδηγία 2009/.../ΕΚ για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση)1, ανεξαρτήτως του 
νομικού ή συμβατικού τρόπου με τον 
οποίο ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους 
ΔΟΕΕ. Οι ΔΟΕΕ δεν δικαιούνται να 
διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια 
της οδηγίας 2009/.../ΕΚ βάσει αδείας 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
τεθεί σε ισχύ για ΔΟΕΕ οι οποίοι 
διαχειρίζονται και προωθούν εμπορικά 
όλους τους τύπους επενδυτικών 
οργανισμών οι οποίοι δεν καλύπτονται από 
την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με 
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(αναδιατύπωση)1, ανεξαρτήτως του 
νομικού ή συμβατικού τρόπου με τον 
οποίο ανατίθεται αυτή η ευθύνη στους 
ΔΟΕΕ. Σε αυτούς τους επενδυτικούς 
οργανισμούς μπορούν να 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης 
κινδύνων, τα ιδιωτικά επενδυτικά 
κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια 
ακινήτων, τα αμοιβαία κεφάλαια 
εμπορευμάτων και τα επενδυτικά 
κεφάλαια σε έργα υποδομής. Οι ΔΟΕΕ 
δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται ΟΣΕΚΑ 
κατά την έννοια της οδηγίας 2009/65/ΕΚ 
βάσει αδείας δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

1 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 1 ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σελ. 32.

Or. en

Τροπολογία 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Σκοπός της παρούσας οδηγίας 
πρέπει επίσης να είναι η παροχή 
κινήτρων για την επαναφορά των 
υπεράκτιων επενδυτικών οργανισμών 
στην ΕΕ, με την προσφορά όχι μόνο 
ρυθμιστικής και επενδυτικής προστασίας, 
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αλλά και μιας ορθής φορολόγησης των 
εισοδημάτων, σε επίπεδο διαχειριστή, 
επενδυτικού οργανισμού και επενδυτή.

Or. en

Τροπολογία 155
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Η παρούσα οδηγία ακολουθεί τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο 
των ηγετών της Ομάδας G-20 τον 
Σεπτέμβριο του 2009 στο Πίτσμπουργκ, 
σύμφωνα με την οποία θα επιβληθούν οι 
κατάλληλες ρυθμίσεις σε όλους τους 
παράγοντες, τις αγορές και τα προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναλαμβάνεται η ισχυρή προσήλωση στη δέσμευση που ανέλαβαν οι ηγέτες της G-20 να 
επιβάλλουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις σε όλους τους παράγοντες, τα προϊόντα και τις αγορές.

Τροπολογία 156
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην οδηγία διατυπώνονται απαιτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) τους οποίους έχουν υπό την ευθύνη 
τους. Η κανονιστική ρύθμιση της 
διάρθρωσης ή της σύνθεσης των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που 

(4) Στην οδηγία διατυπώνονται απαιτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) τους οποίους έχουν υπό την ευθύνη 
τους και σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να ενεργούν οι ΟΕΕ στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και στις 
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διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ δεν θα ήταν 
αναλογική και θα ήταν δύσκολο να 
προβλεφθεί τόσο εκτενής εναρμόνιση 
λόγω των πολύ ποικιλόμορφων τύπων 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ.

επιχειρήσεις στις οποίες επενδύουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να καλύπτει τόσο τους ΟΕΕ όσο και τους διαχειριστές τους (ΔΟΕΕ).

Τροπολογία 157
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην οδηγία διατυπώνονται απαιτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) τους οποίους έχουν υπό την ευθύνη 
τους. Η κανονιστική ρύθμιση της 
διάρθρωσης ή της σύνθεσης των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ δεν θα ήταν 
αναλογική και θα ήταν δύσκολο να 
προβλεφθεί τόσο εκτενής εναρμόνιση 
λόγω των πολύ ποικιλόμορφων τύπων 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ.

(4) Στην οδηγία διατυπώνονται απαιτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) τους οποίους έχουν υπό την ευθύνη 
τους. Η κανονιστική ρύθμιση της 
διάρθρωσης ή της σύνθεσης των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ ή των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τους ΟΕΕ 
δεν θα ήταν αναλογική και θα ήταν 
δύσκολο να προβλεφθεί τόσο εκτενής 
εναρμόνιση λόγω των πολύ 
ποικιλόμορφων τύπων ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία αδειοδότησης δεν ρυθμίζεται στην παρούσα οδηγία και συνεχίζει να βρίσκεται 
υπό τη δικαιοδοσία των αρμόδιων εθνικών αρχών.
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Τροπολογία 158
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην οδηγία διατυπώνονται απαιτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) τους οποίους έχουν υπό την ευθύνη 
τους. Η κανονιστική ρύθμιση της 
διάρθρωσης ή της σύνθεσης των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ δεν θα ήταν 
αναλογική και θα ήταν δύσκολο να 
προβλεφθεί τόσο εκτενής εναρμόνιση 
λόγω των πολύ ποικιλόμορφων τύπων 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ.

(4) Στην οδηγία διατυπώνονται απαιτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) τους οποίους έχουν υπό την ευθύνη 
τους. Η κανονιστική ρύθμιση της 
διάρθρωσης ή της σύνθεσης των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ ή των 
διαδικασιών αδειοδότησης για τους ΟΕΕ 
δεν θα ήταν αναλογική και θα ήταν 
δύσκολο να προβλεφθεί τόσο εκτενής 
εναρμόνιση λόγω των πολύ 
ποικιλόμορφων τύπων ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον το σχέδιο οδηγίας επιμένει στη ρύθμιση του Διαχειριστή ΟΕΕ και δεν προβαίνει στη 
ρύθμιση των ίδιων των ΟΕΕ, πρέπει να γίνεται σαφές ότι η διαδικασία αδειοδότησης των ΟΕΕ 
δεν ρυθμίζεται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στην οδηγία διατυπώνονται απαιτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) τους οποίους έχουν υπό την ευθύνη 
τους. Η κανονιστική ρύθμιση της 
διάρθρωσης ή της σύνθεσης των 

(4) Στην οδηγία διατυπώνονται απαιτήσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
ΔΟΕΕ θα πρέπει να διαχειρίζονται 
οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων 
(ΟΕΕ) τους οποίους έχουν υπό την ευθύνη 
τους. Θα ήταν δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί η κανονιστική ρύθμιση 
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χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ δεν θα ήταν 
αναλογική και θα ήταν δύσκολο να 
προβλεφθεί τόσο εκτενής εναρμόνιση 
λόγω των πολύ ποικιλόμορφων τύπων 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ.

της διάρθρωσης ή της σύνθεσης των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ και να προβλεφθεί 
τόσο εκτενής εναρμόνιση λόγω των πολύ 
ποικιλόμορφων τύπων ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται για ζήτημα αναλογικότητας. Η κανονιστική ρύθμιση των επενδυτικών 
οργανισμών δεν θα ήταν δυσανάλογη, αν λάβουμε υπόψη τις ανάγκες επιβολής κανονιστικών 
ρυθμίσεων που αποκάλυψε η χρηματοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, αν η ρύθμιση των διαχειριστών 
είναι διεξοδική (περιλαμβάνοντας τους διαχειριστές που εμπορεύονται μη ενωσιακούς 
επενδυτικούς οργανισμούς ή που έχουν μεταβιβάσει λειτουργίες σε φορείς εκτός ΕΕ), αυτό θα 
ήταν αρκετό για την επίτευξη των προτεινόμενων στόχων.

Τροπολογία 160
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Ο ΔΟΕΕ είτε πρέπει να είναι ένας 
εξωτερικός διαχειριστής, ο οποίος είναι 
ένα νομικό πρόσωπο διορισμένο από τον 
ΟΕΕ ή που ενεργεί εξ ονόματος του ΟΕΕ 
είτε -αν ο ΟΕΕ είναι αυτοδιαχειριζόμενος, 
το οποίο σημαίνει ότι έχει δομηθεί κατά 
τρόπον ώστε οι διαχειριστικές αποφάσεις 
να λαμβάνονται από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΟΕΕ χωρίς να ορίζεται 
εξωτερικός διαχειριστικός φορέας- να 
θεωρείται ως ΔΟΕΕ ο ίδιος ο ΟΕΕ. Μόνο 
μία νομική οντότητα θα πρέπει να 
θεωρείται ο ΔΟΕΕ ενός συγκεκριμένου 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ένας σαφής ορισμός ώστε διαφορετικές δομές επενδυτικών κεφαλαίων να 
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μπορούν να διαθέτουν έναν ουσιαστικό ΔΟΕΕ. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την περίπτωση των 
αυτοδιαχειριζόμενων ή εσωτερικά διαχειριζόμενων επενδυτικών κεφαλαίων.

Τροπολογία 161
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι προικοδοτήσεις, 
τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ή τα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για 
ενεργά διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό 
μορφή κινητών αξιών, όπως 
πιστοποιητικά, διευθυνόμενες 
προθεσμιακές συμβάσεις, ή τιμαριθμικές 
ομολογίες. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, για τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων κατ΄
εφαρμογή εντολών με διακριτική ευχέρεια 
που δίδονται από επενδυτές σε 
μεμονωμένη βάση, ούτε για οποιοδήποτε 
άλλο είδος διαχείρισης μεμονωμένων 
χαρτοφυλακίων ή για τη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται εφόσον οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται αδιαλείπτως 
προς τις προϋποθέσεις των εξαιρέσεων 
αυτών. Ακόμη, η παρούσα οδηγία δεν 
πρέπει να ισχύει για τη διαχείριση 
συνταξιοδοτικών ταμείων, ή οργανισμών 
οι οποίοι διαχειρίζονται κεφάλαια που 
υποστηρίζουν συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης ή δημόσια συνταξιοδοτικά 
συστήματα, ούτε για οχήματα 
τιτλοποίησης. Η παρούσα οδηγία δεν 
πρέπει επίσης να ισχύει για τη διαχείριση 
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μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων 
που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και 
δραστηριοποιούνται μόνο στο κράτος 
μέλος όπου εδρεύουν. Η παρούσα οδηγία 
θα πρέπει, ωστόσο, να καλύπτει τους 
διαχειριστές όλων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι δεν 
απαιτείται να έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι 
εταιρείες επενδύσεων οι οποίες έχουν 
λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση ΟΕΕ που γίνεται αποκλειστικά 
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διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

για λογαριασμό των μητρικών 
επιχειρήσεών τους ή θυγατρικών των 
επιχειρήσεων αυτών, για τη διαχείριση 
συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ούτε για τη 
διαχείριση επενδυτικών προϊόντων που 
έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πωλούνται μόνο 
στην επικράτεια του αντίστοιχου κράτους 
μέλους, ούτε για εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές διοικήσεις και κρατικά 
επενδυτικά οχήματα ή φορείς ή 
οργανισμούς που διαχειρίζονται κεφάλαια 
για την υποστήριξη συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης ή συστημάτων 
συμμετοχής των εργαζομένων. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ, εφόσον 
διαχειρίζονται ή εμπορεύονται ΟΕΕ 
ενδεχόμενης συστημικής σπουδαιότητας. 
Οι εταιρείες επενδύσεων οι οποίες έχουν 
λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
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παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγονται ανεπιθύμητες και δυσανάλογες συνέπειες και να ελαχιστοποιηθούν οι 
παράπλευρες ζημίες, πρέπει να προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις. Κατά κύριο λόγο θα πρέπει 
να μείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας τα εθνικά προϊόντα που ρυθμίζονται και 
πωλούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι δεν συνιστούν ενδεχόμενο συστημικό κίνδυνο 
και προσφέρουν την κατάλληλη προστασία στον καταναλωτή.

Τροπολογία 163
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι προικοδοτήσεις, 
τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ή τα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, 
ή τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, οι κεντρικές τράπεζες
ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ακόμη, 
η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να ισχύει για 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές 
διοικήσεις και κρατικά επενδυτικά 
οχήματα ή φορείς ή οργανισμούς που 
διαχειρίζονται κεφάλαια για την 
υποστήριξη συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης ή 
συστημάτων συμμετοχής των 
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επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

εργαζομένων. Για να επωφελούνται των 
εξαιρέσεων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, οι ΔΟΕΕ πρέπει να 
συμμορφώνονται αδιαλείπτως προς τις 
προϋποθέσεις στις οποίες υπόκεινται οι 
εξαιρέσεις αυτές. Η παρούσα οδηγία θα
πρέπει, ωστόσο, να καλύπτει τους 
διαχειριστές όλων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι δεν 
απαιτείται να έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι 
εταιρείες επενδύσεων οι οποίες έχουν 
λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 164
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
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διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, οι κεντρικές τράπεζες
ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν πρέπει επίσης να
ισχύει για τη διαχείριση επιχειρήσεων 
συλλογικών επενδύσεων που έχουν 
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και δραστηριοποιούνται μόνο 
στο κράτος μέλος όπου εδρεύουν. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για να 
εμπορεύονται μερίδια ή μετοχές ενός 
ΟΕΕ ή για την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών όσον αφορά τους ΟΕΕ. Οι 
επενδυτικές εταιρείες μπορούν, ωστόσο, 
να εμπορεύονται μερίδια ή μετοχές ενός 
ΟΕΕ ή να παρέχουν μόνο υπηρεσίες 
επενδύσεων όσον αφορά τους ΟΕΕ, σε 
περίπτωση και στο βαθμό που τα μερίδια ή 
οι μετοχές τους μπορούν να προωθηθούν
εμπορικά σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
ισχύει για βιομηχανικές εταιρείες 
συμμετοχών, των οποίων οι μετοχές 
έχουν τεθεί σε διαπραγμάτευση σε μια 
ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ, εφόσον οι 
εταιρείες αυτές διατηρούν μετοχές στις 
θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες εταιρείες 
τους με σκοπό να υλοποιήσουν μια 
βιομηχανική επιχειρηματική στρατηγική.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές και οι οργανισμοί που υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία κράτους μέλους, και 
όταν τα μερίδια/μετοχές διανέμονται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΔΟΕΕ, διατηρώντας όμως το δικαίωμα επιλογής. Αυτό 
είναι σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας. Οι βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών είναι 
μακροπρόθεσμοι ιδιοκτήτες, χωρίς προκαθορισμένο ορίζοντα εξόδου και οι συμμετοχές τους 
έχουν βιομηχανική βάση, είτε ως εταιρείες συμμετοχών ομίλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, 
είτε ως εταιρείες βιομηχανικών επενδύσεων. Οι εταιρείες αυτές παρουσιάζουν μικρό συστημικό 
κίνδυνο και, εφόσον είναι εισηγμένες, υπόκεινται στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία περί 
επιχειρήσεων, στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις και στους κανόνες εισαγωγής στα 
χρηματιστήρια, πράγμα που προσφέρει αποτελεσματική προστασία στους επενδυτές. Οι 
εταιρείες βιομηχανικών συμμετοχών που είναι προσανατολισμένες περισσότερο προς τη 
βιομηχανία παρά προς το εμπόριο όσον αφορά τις επενδύσεις τους θα πρέπει, συνεπώς, να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 165
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι προικοδοτήσεις, 
τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ή τα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για 
ενεργά διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό 
μορφή κινητών αξιών, όπως 
πιστοποιητικά, διευθυνόμενες 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, οι κεντρικές τράπεζες
ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Δεν 
πρέπει επίσης να ισχύει για τη διαχείριση 
επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων 
που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και 
δραστηριοποιούνται μόνο στο κράτος 
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προθεσμιακές συμβάσεις, ή τιμαριθμικές 
ομολογίες. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

μέλος όπου εδρεύουν. Για να 
επωφελούνται των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, οι 
ΔΟΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται 
αδιαλείπτως προς τις προϋποθέσεις στις 
οποίες υπόκεινται οι εξαιρέσεις αυτές. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επενδυτικά κεφάλαια που ρυθμίζονται και διανέμονται μόνο σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΔΟΕΕ. Τα καθαρά εθνικά επενδυτικά 
κεφάλαια και οι διαχειριστές τους δεν παρουσιάζουν συστημικό κίνδυνο διότι υπόκεινται 
συνήθως σε αυστηρή ρύθμιση και, συχνά, η διαχείρισή τους γίνεται συνήθως υπό κανόνες 
παρόμοιους με των ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 166
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
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επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι προικοδοτήσεις, 
τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ή τα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για 
ενεργά διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό 
μορφή κινητών αξιών, όπως 
πιστοποιητικά, διευθυνόμενες 
προθεσμιακές συμβάσεις, ή τιμαριθμικές 
ομολογίες. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, οι κεντρικές τράπεζες
ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται σε διαχειριστές που 
διαχειρίζονται ΟΕΕ των οποίων 
μοναδικοί επενδυτές είναι οι μητρικές 
επιχειρήσεις τους, θυγατρικές τους ή 
άλλες θυγατρικές των μητρικών 
επιχειρήσεών τους και όταν οι επενδυτές 
αυτοί δεν είναι οι ίδιοι ΟΕΕ. Για να 
επωφελούνται των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, οι 
ΔΟΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται 
αδιαλείπτως προς τις προϋποθέσεις στις 
οποίες υπόκεινται οι εξαιρέσεις αυτές. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα ήταν δικαιολογημένη μια εξαίρεση για τους διαχειριστές οι οποίοι διαχειρίζονται κεφάλαια 
προερχόμενα από τον ίδιο όμιλο. Δεν προκαλείται πρόσθετος κίνδυνος για τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, δεδομένου ότι τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως μέσα 
σε τραπεζικούς ή ασφαλιστικούς ομίλους που ήδη υποχρεούνται να έχουν κάλυψη από 
ενδεχόμενους κινδύνους, σύμφωνα με την εποπτική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν είναι αναγκαία η 
προστασία του επενδυτή σε μια τέτοια περίπτωση επένδυσης μέσα στον ίδιο όμιλο. 

Τροπολογία 167
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι προικοδοτήσεις, 
τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ή τα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για 
ενεργά διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό 
μορφή κινητών αξιών, όπως 
πιστοποιητικά, διευθυνόμενες 
προθεσμιακές συμβάσεις, ή τιμαριθμικές 
ομολογίες. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, οι κεντρικές τράπεζες
ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Δεν 
πρέπει επίσης να ισχύει για τη διαχείριση 
επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων με 
ανώτατο όριο πέντε επενδυτών, που έχουν 
αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και δραστηριοποιούνται μόνο 
στο κράτος μέλος όπου εδρεύουν. Για να 
επωφελούνται των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, οι 
ΔΟΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται 
αδιαλείπτως προς τις προϋποθέσεις στις 
οποίες υπόκεινται οι εξαιρέσεις αυτές. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει, ωστόσο, να 
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οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό επενδυτών επιτρέπουν την 
ύπαρξη ατομικών συμβατικών ρυθμίσεων. ΟΙ ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται κεφάλαια με κατ' 
ανώτατο όριο πέντε επενδυτές και τα κατανέμουν μόνο σε εθνικό επίπεδο πρέπει, συνεπώς, να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν υπόκεινται σε αποτελεσματικές 
εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις. 

Τροπολογία 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να καλύπτει τη διαχείριση 
επιχειρήσεων συλλογικών επενδύσεων, οι 
οποίες συγκεντρώνουν κεφάλαια από 
σειρά επενδυτών με σκοπό την επένδυσή 
τους σύμφωνα με καθορισμένη ή 
διακριτική επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία ισχύει επίσης για 
μεμονωμένους επενδυτικούς οργανισμούς 
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διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή 
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι 
προικοδοτήσεις, τα κρατικά επενδυτικά 
ταμεία ή τα περιουσιακά στοιχεία που 
είναι κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό 
από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει 
ούτε για ενεργά διαχειριζόμενες 
επενδύσεις υπό μορφή κινητών αξιών, 
όπως πιστοποιητικά, διευθυνόμενες 
προθεσμιακές συμβάσεις, ή τιμαριθμικές 
ομολογίες. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

και μοχλευμένους επιτηρούμενους 
λογαριασμούς, ώστε να διατηρηθεί η 
ισοτιμία του ανταγωνισμού μεταξύ 
παρόμοιων ειδών επενδυτικών οχημάτων.
Δεν πρέπει να ισχύει για φορείς δημοσίου 
συμφέροντος. Η παρούσα οδηγία δεν 
ισχύει ούτε για ενεργά διαχειριζόμενες 
επενδύσεις υπό μορφή κινητών αξιών, 
όπως πιστοποιητικά, διευθυνόμενες 
προθεσμιακές συμβάσεις, ή τιμαριθμικές 
ομολογίες. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει 
επίσης να ισχύει για εταιρείες 
συμμετοχών εφόσον αυτές διατηρούν 
μετοχές σε θυγατρικές τους εταιρείες, 
δεδομένου ότι αυτές οι εταιρείες 
συμμετοχών δεν ιδρύονται με κύριο 
σκοπό την εξασφάλιση κέρδους για τους 
επενδυτές τους μέσω, ιδίως, του 
κλεισίματος των θυγατρικών εντός 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αλλά 
αποσκοπούν στην εφαρμογή μιας 
επιχειρηματικής στρατηγικής μέσω των 
θυγατρικών τους. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
καλύπτει τους διαχειριστές όλων των 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να τροποποιηθεί, διότι τα επενδυτικά κεφάλαια μπορεί να συγκεντρώνουν 
τους κινδύνους τους. Συνεπώς, η αναφορά στη "διασπορά των κινδύνων" είναι λανθασμένη. 
Πρέπει να καλύπτονται επίσης τα επενδυτικά κεφάλαια που λειτουργούν στη βάση μιας 
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επενδυτικής πολιτικής με διακριτική ευχέρεια. Η οδηγία πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη 
παρόμοιων επενδυτικών οχημάτων, περιλαμβανομένων και των επενδυτικών κεφαλαίων ενός 
μόνο επενδυτή, καθώς και των μοχλευμένων επιτηρούμενων λογαριασμών (δηλαδή 
προθεσμιακές καταθέσεις τις οποίες διαχειρίζεται ένα τρίτο μέρος που είναι εξουσιοδοτημένο 
να πραγματοποιεί συναλλαγές χωρίς την προηγούμενη έγκριση του κατόχου και που 
χρησιμοποιεί μόχλευση σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές). Δεν υπάρχει η πρόθεση να 
καλύπτονται και οι εταιρείες συμμετοχών από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 169
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Προκειμένου να 
αποφεύγεται η ρυθμιστική 
αλληλοκάλυψη, το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να καλύπτει 
τους κλειστούς οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που είναι εισηγμένοι σε 
ρυθμιζόμενη αγορά οι οποίοι υπόκεινται 
σε ρύθμιση στο πλαίσιο των οδηγιών 
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είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Μαΐου 2001 σχετικά με την 
εισαγωγή κινητών αξιών σε 
χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες 
επί των αξιών αυτών που πρέπει να 
δημοσιεύονται1, 2004/109/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 
σχετικά με την εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με 
την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες 
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά2 και 2003/71/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή 
τους προς διαπραγμάτευση3. 
Προκειμένου να υπάρχει εναρμονισμένη 
προσέγγιση, η Επιτροπή το ταχύτερο 
δυνατό και το αργότερο έως την 
ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας, θα επανεξετάσει τις εν 
λόγω οδηγίες και, όπου αρμόζει, θα 
παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις ώστε 
να εξασφαλίζεται ισοδύναμη ρύθμιση. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει τους 
διαχειριστές όλων των οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι δεν 
απαιτείται να έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι 
εταιρείες επενδύσεων οι οποίες έχουν 
λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.
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1 ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σελ. 1.
2 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σελ. 30.
3 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σελ. 64.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κλειστοί οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν
πρέπει να υπαχθούν στην εν λόγω οδηγία δεδομένου ότι ήδη υπόκεινται στις απαιτήσεις των 
οδηγιών περί εισαγωγής εταιρειών, ενημερωτικού δελτίου και διαφάνειας. Ωστόσο, 
προκειμένου να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει 
αυτές τις οδηγίες και να πραγματοποιήσει τις επιβεβλημένες αλλαγές στο φως της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 170
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών.
Πρέπει να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των παρόμοιων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων που δεν 
απαιτείται να έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
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όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. 

κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Ούτε πρέπει να 
θεωρείται οργανισμός συλλογικών 
επενδύσεων, για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, ένας οργανισμός ο 
οποίος δρα κυρίως ως φορέας 
χαρτοφυλακίου για έναν όμιλο 
θυγατρικών οργανισμών και ο οποίος 
κατέχει στρατηγικά μερίδια σε 
οργανισμούς με στόχο τη μακροπρόθεσμη 
διακράτηση και όχι την παραγωγή 
κερδών μέσω αποεπένδυσης σε 
καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Οι 
εταιρείες επενδύσεων οι οποίες έχουν 
λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι η αναφορά σε "οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων" στην πρόταση 
ότι οι διαχειριστές όλων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι αναφορά σε οργανισμούς συλλογικών 
επενδύσεων που συγκεντρώνουν κεφάλαιο από αριθμό επενδυτών με στόχο να το επενδύσουν 
σύμφωνα με μια καθορισμένη επενδυτική πολιτική με βάση την αρχή της διασποράς του 
κινδύνου προς όφελος των εν λόγω επενδυτών και όχι μια ευρύτερη κατηγορία οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων.
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Τροπολογία 171
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή 
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι προικοδοτήσεις, 
τα κρατικά επενδυτικά ταμεία ή τα 
περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς 
όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, τις κεντρικές τράπεζες 
ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα άμεσα ή έμμεσα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ιδρύματα συνταξιοδοτικών 
παροχών, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Δεν ισχύει 
επίσης για τη διαχείριση οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι έχουν 
εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και δραστηριοποιούνται μόνο στην 
αγορά του κράτους μέλους τους. Η 
παρούσα οδηγία ωστόσο ισχύει για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
επίσης, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
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υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι 
διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τα αμοιβαία κεφάλαια που υφίστανται ρύθμιση και διανομή σε 
εθνικό μόνο επίπεδο πρέπει να εξαιρεθούν από την οδηγία περί διαχειριστών οργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων δεδομένου ότι τα αποκλειστικώς εθνικά αμοιβαία κεφάλαια και οι 
διαχειριστές δεν προκαλούν συστημικούς κινδύνους δεδομένου ότι αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια 
σε γενικές γραμμές υφίστανται πολύ αυστηρή ρύθμιση, συχνά πολύ παρόμοια με των ΟΣΕΚΑ. 
Εξαιρέσεις για οργανισμούς διαχείρισης χωρίς την αρχή της διασποράς των κινδύνων δεν είναι 
εφικτές, ούτε και για ενεργητικά διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή κινητών αξιών.

Τροπολογία 172
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
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αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Η οδηγία δεν έχει 
εφαρμογή σε βιομηχανικές εταιρείες 
χαρτοφυλακίου των οποίων οι μετοχές 
υφίστανται διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ, εφόσον 
κατέχουν μετοχές στις θυγατρικές τους ή 
σε συνδεδεμένες εταιρείες επί των οποίων 
έχουν ελέγχουσα επιρροή για το σκοπό 
της άσκησης μιας βιομηχανικής 
επιχειρηματικής στρατηγικής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιορίζεται στους ΔΟΕΕ που δημιουργούν συστηματικό
κίνδυνο, διαφορετικά θα είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί σωστά η σκοπούμενη εποπτεία. Οι 
βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου αποτελούν μακροπρόθεσμους ιδιοκτήτες χωρίς 
σχεδιασμένο χρονικό ορίζοντα εξόδου και με βιομηχανική προσέγγιση στο χαρτοφυλάκιό τους. 
Τέτοιες εταιρείες δεν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο και, εφόσον είναι εισηγμένες σε 
χρηματιστήριο, υπόκεινται στον υφιστάμενο νόμο της ΕΕ για τις εταιρείες, στις εθνικές 
ρυθμίσεις και στους κανόνες εισαγωγής των χρηματιστηρίων, οι οποίοι προσφέρουν 
αποτελεσματική προστασία τους επενδυτές, κατά συνέπεια πρέπει να εξαιρεθούν.
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Τροπολογία 173
Kay Swinburne

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία ή τα περιουσιακά 
στοιχεία που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων 
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή για 
διαχειριστές μη συλλογικών επενδύσεων, 
όπως είναι οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, τα επενδυτικά ταμεία 
των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών 
κυβερνήσεων ή τα περιουσιακά στοιχεία 
που είναι κατατεθειμένα σε ίδιο 
λογαριασμό από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 
επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
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προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επενδυτικά ταμεία τη διαχείριση των οποίων έχουν δημόσιοι φορείς όπως το Finance Wales 
που διαχειρίζεται τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ με μόχλευση από ιδιωτικές επενδύσεις δεν 
πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 174
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται στη 
διαχείριση επιχειρήσεων συλλογικών 
επενδύσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν 
κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό 
την επένδυσή τους σύμφωνα με 
καθορισμένη επενδυτική πολιτική βάσει 
της αρχής της διασποράς των κινδύνων
προς όφελος των εν λόγω επενδυτών. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τη 
διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων ή 
για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι 
προικοδοτήσεις, τα κρατικά επενδυτικά 
ταμεία ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η 
παρούσα οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει τους διαχειριστές 
όλων των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων οι οποίοι δεν απαιτείται να 
έχουν άδεια ως ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες 

(5) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να περιορίζεται σε 
επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων, οι 
οποίες συγκεντρώνουν κεφάλαια από 
σειρά επενδυτών με σκοπό την επένδυσή 
τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική 
πολιτική προς όφελος των εν λόγω 
επενδυτών. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει 
για μη συλλογικές επενδύσεις, όπως είναι 
οι προικοδοτήσεις, τα κρατικά επενδυτικά 
ταμεία ή τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 
κατατεθειμένα σε ίδιο λογαριασμό από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία. Η παρούσα 
οδηγία δεν ισχύει ούτε για ενεργά 
διαχειριζόμενες επενδύσεις υπό μορφή 
κινητών αξιών, όπως πιστοποιητικά, 
διευθυνόμενες προθεσμιακές συμβάσεις, ή 
τιμαριθμικές ομολογίες. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να καλύπτει όλους τους 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι δεν απαιτείται να έχουν άδεια ως 
ΟΣΕΚΑ. Οι εταιρείες επενδύσεων οι 
οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων δεν είναι 
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επενδύσεων οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων δεν 
είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

υποχρεωμένες να λαμβάνουν άδεια 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά τους ΟΕΕ. Οι επενδυτικές εταιρείες 
μπορούν, ωστόσο, να παρέχουν μόνο 
υπηρεσίες επενδύσεων όσον αφορά τους 
ΟΕΕ, σε περίπτωση και στο βαθμό που τα 
μερίδια ή οι μετοχές τους μπορούν να 
προωθηθούν εμπορικά σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να συμπεριλάβει τόσο τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων όσο και 
τους διαχειριστές τους.

Τροπολογία 175
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
ισχύει για διαχειριστές μη συλλογικών 
επενδύσεων, όπως είναι οι 
προικοδοτήσεις και τα κρατικά 
επενδυτικά ταμεία, για τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων σύμφωνα με 
εντολές που παρέχονται από επενδυτές σε 
βάση εχεμύθειας και πελάτη προς πελάτη, 
ούτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή 
ατομικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 
Επίσης η οδηγία αυτή δεν πρέπει να έχει 
εφαρμογή σε διαχειριστές οι οποίοι 
διαχειρίζονται ΟΕΕ οι μόνοι επενδυτές 
των οποίων είναι οι ίδιοι οι διαχειριστές ή 
οι μητρικές τους επιχειρήσεις, οι 
θυγατρικές τους ή άλλες θυγατρικές της 
μητρικής τους επιχείρησης και όταν 
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αυτοί οι επενδυτές δεν είναι οι ίδιοι ΟΕΕ. 
Επίσης η οδηγία δεν πρέπει να ισχύει σε 
εταιρείες χαρτοφυλακίου, εφόσον 
κατέχουν μετοχές στις θυγατρικές τους, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες 
εταιρείες χαρτοφυλακίου δεν έχουν 
ιδρυθεί με βασικό σκοπό να παράγουν 
κέρδη για τους επενδυτές τους ιδίως 
μέσω της αποεπένδυσης από τις 
θυγατρικές τους μέσα σε καθορισμένο
χρονικό πλαίσιο, αλλά αποβλέπουν στην 
άσκηση μιας επιχειρηματικής 
στρατηγικής μέσω των θυγατρικών τους. 
Η οδηγία αυτή επιπλέον δεν πρέπει να 
ισχύει στη διαχείριση συνταξιοδοτικών 
ταμείων, σε υπερεθνικά ιδρύματα, 
εθνικές κεντρικές τράπεζες ή εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις 
και φορείς ή ιδρύματα τα οποία 
διαχειρίζονται ταμεία τα οποία 
υποστηρίζουν τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης, ούτε σε 
συστήματα συμμετοχής εργαζομένων ή 
σε οχήματα τιτλοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική σκέψη 5 (β) της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας με 
ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 176
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
ισχύει για επενδυτικές εταιρείες που 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου που έχουν λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ, για 
συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους 
συνταξιοδοτικούς οργανισμούς που 
διέπονται από την οδηγία 2004/41/ΕΚ και 



PE438.424v02-00 42/181 AM\804881EL.doc

EL

τις ειδικά αφιερωμένες εταιρείες τους για 
τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 
και τη διοίκηση υπηρεσιών ή τις 
επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων που 
διέπονται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ. 
Στην πράξη - για λόγους 
αποτελεσματικότητας κόστους - οι 
επενδυτικές εταιρείες που διαχειρίζονται 
ατομικά χαρτοφυλάκια βάσει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι εταιρείες διαχείρισης 
συνταξιοδοτικών περιουσιακών 
στοιχείων και/ή οι εταιρείες διοίκησης 
υπηρεσιών, καθώς και οι διαχειριστές 
των ΟΣΕΚΑ (και εν ευθέτω χρόνω οι 
ΔΟΕΕ) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
διοικητικά ή επιχειρησιακά να 
συνενώνουν επενδύσεις στο πλαίσιο της 
εντολής τους. Με βάση τους στόχους της, 
η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε αυτές τις δομές 
εσωτερικής συνένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

These structures described above are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.
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Τροπολογία 177
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Επενδυτικές εταιρείες που έχουν 
λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ και πιστωτικά ιδρύματα που 
έχουν λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση) δεν πρέπει να 
υποχρεούνται να λάβουν άδεια βάσει της 
παρούσας οδηγίας προκειμένου να 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες όπως η 
διαχείριση χαρτοφυλακίου σε σχέση με 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική σκέψη 5 (γ) της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας με 
ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εμποδίζει ή να θέτει περιορισμούς σε 
επενδυτές που επιθυμούν να 
τοποθετήσουν σε αγορές κεφαλαίου 
μονάδες ή μετοχές τις οποίες κατέχουν σε 
ΔΟΕΕ, Οι επενδυτές αυτοί ή οι 
ενδιάμεσοί τους μπορούν να προσφέρουν 
ή να τοποθετούν τέτοια μερίδια ή μετοχές 
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σε κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. 
Ωστόσο, όταν τέτοια προσφορά ή 
τοποθέτηση ανήκει στην πρωτοβουλία 
του ΔΟΕΕ ο οποίος διαχειρίζεται τον εν 
λόγω ΟΕΕ, τέτοια προσφορά ή 
τοποθέτηση θεωρείται μάρκετινγκ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπορία μετοχών ή μεριδίων σε δευτερογενή αγορά δεν περιορίζεται από την παρούσα 
οδηγία, εφόσον δεν αποτελεί καταστρατήγηση των διατάξεων της οδηγίας.

Τροπολογία 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος 
οι οποίες συγκεντρώνουν ή κατέχουν 
κεφάλαια που λαμβάνονται από το κοινό, 
όπως πιστωτικά ιδρύματα, 
συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν 
κατατεθειμένα περιουσιακά στοιχεία σε 
ίδιο λογαριασμό πρέπει να υπόκεινται σε 
ειδικό καθεστώς, οι δε επενδύσεις τους σε 
αμοιβαία κεφάλαια να ρυθμίζονται με 
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
κατηγορίας και τον τύπο των αμοιβαίων 
κεφαλαίων. Από την άποψη αυτή, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει 
την οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση), την οδηγία 2003/41/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
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ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών 
παροχών1, την οδηγία 73/239/ΕΟΚ της 
24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των 
νομοθετικών κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων πού αφορούν την 
ανάληψη δραστηριότητος 
πρωτασφαλίσεως, εκτός τής ασφαλίσεως 
ζωής, και την άσκηση αυτής2, την οδηγία 
2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφάλιση 
ζωής3 και την οδηγία 2005/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 
σχετικά με τις αντασφαλίσεις και την 
τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 
92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου, καθώς και 
των οδηγιών 98/78/ΕΚ και 2002/83/ΕΚ4

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι 
ακολουθούνται οι εξής αρχές: απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας παρόμοιες με αυτές 
που ισχύουν για τους διαχειριστές 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
επιβάλλονται σε οντότητες δημοσίου 
συμφέροντος όταν επενδύουν, και 
δημιουργείται ένα κατάλληλο πλαίσιο 
δράσης σχετικά με παρόμοιες επενδύσεις 
(υπό τη μορφή ιδίως κεφαλαιακών 
απαιτήσεων και κεφαλαιακού 
αποθεματικού).
1 ΕΕ L 235 της 31.1.1977, σελ. 10.
2 ΕΕ L 228 της 31.1.1977, σελ. 3.
3 ΕΕ L 345 της 31.1.1977, σελ. 1.
4 ΕΕ L 323 της 31.1.1977, σελ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 180
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προβλέπει ένα μόνο ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ 
που υφίσταται διαχείριση εντός του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, ο οποίος 
πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Ανάλογα με τη νομική 
μορφή του, ο ΟΕΕ θα μπορούσε να έχει 
είτε εξωτερική είτε εσωτερική διαχείριση. 
Ο ΟΕΕ πρέπει να θεωρείται εσωτερικά 
διαχειριζόμενος όταν οι λειτουργίες 
διαχείρισης εκτελούνται από τη 
διοικητική δομή ή οποιονδήποτε άλλο 
εσωτερικό φορέα του ΟΕΕ. Όταν η 
νομική μορφή του ΟΕΕ επιτρέπει 
εσωτερική διαχείριση και το διοικητικό 
όργανο του ΟΕΕ επιλέγει να μην διορίσει 
εξωτερικό ΔΟΕΕ, ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ 
ταυτίζονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
ΟΕΕ είναι επίσης ΔΟΕΕ και κατά 
συνέπεια πρέπει να συμμορφώνονται με 
όλες τις απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και να 
λαμβάνουν τη σχετική άδεια. Ένας ΔΟΕΕ 
που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος 
ΟΕΕ δεν πρέπει ωστόσο να έχει την άδεια 
να είναι εξωτερικός διαχειριστής ενός ή 
περισσότερων άλλων ΟΕΕ. Ένας ΟΕΕ 
πρέπει να θεωρείται εξωτερικά 
διαχειριζόμενος όταν ένα εξωτερικό 
νομικό πρόσωπο έχει ορισθεί ως 
διαχειριστής από τον ΟΕΕ ή για 
λογαριασμό του ΟΕΕ (ο διορισμένος 
ΔΟΕΕ) ο οποίος μέσω αυτού του 
διορισμού είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου του ΟΕΕ. 
Σε κάθε περίπτωση, μόνο ένας εσωτερικά 
διαχειριζόμενος ΟΕΕ ή ένας εξωτερικός 
ΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να 
μεταβιβάζει τη διαχείριση χαρτοφυλακίου 
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ή λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου σε 
άλλες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 
18. Όταν ένας εξωτερικός ΔΟΕΕ έχει 
ορισθεί να εκτελεί διαχειριστικές 
λειτουργίες σε σχέση με έναν 
συγκεκριμένο ΟΕΕ δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι παρέχει την επενδυτική 
υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4(1)(9) 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ σχετικά με τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων που 
τροποποιεί τις οδηγίες 85/611/ΕΟΚ και 
93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 
2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και που 
καταργεί την οδηγία 93/22/ΕΟΚ10 του 
Συμβουλίου, αλλά αντίθετα ότι παρέχει τη 
λειτουργία της συλλογικής διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική σκέψη 5 (α) της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας με 
ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 181
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η παρούσα οδηγία προβλέπει έναν 
μόνο διαχειριστή οργανισμού 
εναλλακτικών επενδύσεων για κάθε 
οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων που 
υφίσταται διαχείριση στο πλαίσιο της 
οδηγίας, ο οποίος πρέπει να είναι 
υπεύθυνος με τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βάσει της οδηγίας πρέπει να επιτρέπεται ένας μόνο διαχειριστής ανά οργανισμό εναλλακτικών 
επενδύσεων.

Τροπολογία 182
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Η παρούσα οδηγία προβλέπει έναν 
μόνο διαχειριστή οργανισμού 
εναλλακτικών επενδύσεων για κάθε 
οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων που 
υφίσταται διαχείριση στο πλαίσιο της 
οδηγίας, ο οποίος πρέπει να είναι 
υπεύθυνος με τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της οδηγίας πρέπει να επιτρέπεται ένας μόνο διαχειριστής ανά οργανισμό εναλλακτικών 
επενδύσεων.

Τροπολογία 183
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων 
απαιτήσεων, στην παρούσα οδηγία 
προβλέπεται εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ 
στις περιπτώσεις που το υπό διαχείριση 
αθροιστικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω 
από το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ. Οι δραστηριότητες 

διαγράφεται
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των συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι 
πιθανόν να έχουν σημαντικές συνέπειες 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους 
ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ 
χωρίς μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. 
Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 184
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων 
απαιτήσεων, στην παρούσα οδηγία 
προβλέπεται εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ 
στις περιπτώσεις που το υπό διαχείριση 
αθροιστικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω 
από το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ. Οι δραστηριότητες 
των συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι 

διαγράφεται
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πιθανόν να έχουν σημαντικές συνέπειες 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους 
ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ 
χωρίς μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. 
Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καλύπτονται όλοι οι ΟΕΕ και ΔΟΕΕ έτσι ώστε να μην δημιουργούνται 
"παραθυράκια" στις αγορές.

Τροπολογία 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων 
απαιτήσεων, στην παρούσα οδηγία 
προβλέπεται εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ 
στις περιπτώσεις που το υπό διαχείριση 

διαγράφεται
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αθροιστικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω 
από το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ. Οι δραστηριότητες 
των συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι 
πιθανόν να έχουν σημαντικές συνέπειες 
για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή 
την αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους 
ΔΟΕΕ οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ 
χωρίς μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. 
Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλους τους ΔΟΕΕ χωρίς εξαίρεση που να βασίζεται στο 
μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων που υφίστανται διαχείριση. Σε διαφορετική περίπτωση, 
παρέχεται στους διαχειριστές σημαντικό κίνητρο να δημιουργούν αμοιβαία κεφάλαια ακριβώς 
κάτω από το όριο και να βρίσκουν τρόπο να μεταβιβάζουν όσο το δυνατόν περισσότερες από 
τις λειτουργίες τους σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και "συμβούλους". Κάτι τέτοιο θα 
ακύρωνε το σκοπό της οδηγίας, ο οποίος είναι να καλυφθούν όλοι οι παράγοντες του 
χρηματοπιστωτικού κλάδου. 
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Τροπολογία 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
ελαφρότερο καθεστώς για τους 
συστημικά μη σχετικούς ΔΟΕΕ στις 
περιπτώσεις που το υπό διαχείριση 
αθροιστικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω 
από το ανώτατο όριο των 250
εκατομμυρίων ευρώ. Οι δραστηριότητες 
των συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι 
πιθανόν να έχουν σημαντικές συνέπειες για 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που υπάγονται σε αυτό το ελαφρότερο 
καθεστώς καταχωρούνται στις αρμόδιες 
αρχές τους και συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις διαφάνειας της παρούσας 
οδηγίας. Ωστόσο, θα πρέπει να τους 
επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται ως 
ΔΟΕΕ, υποκείμενοι στη διαδικασία 
υπαγωγής στο καθεστώς που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βασική προτεραιότητα της οδηγίας είναι να συλληφθεί ο συστημικός κίνδυνος. Προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι παράπλευρες ζημίες που προκαλούνται από την ενιαία για όλους 
προσέγγιση, οι μικρότεροι ΔΟΕΕ πρέπει να υποχρεούνται απλώς σε καταχώριση και να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις διαφάνειας των άρθρων 19-21.

Τροπολογία 187
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία και πρέπει να 
υπόκεινται τουλάχιστον σε καταχώρηση 
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αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

στο κράτος μέλος τους. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων 
σε ΟΕΕ μικρού και μεσαίου μεγέθους και 
προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο 
ΔΟΕΕ να εκλέγουν κατοικία σε τρίτες 
χώρες για σκοπούς ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ, στην παρούσα οδηγία 
προβλέπεται εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις 
περιπτώσεις που το υπό διαχείριση 
αθροιστικό αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω 
από το ανώτατο όριο των 100 
εκατομμυρίων ευρώ. Οι δραστηριότητες 
των συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι 
πιθανόν να έχουν σημαντικές συνέπειες για 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
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πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να εξαιρεθούν οι ΟΕΕ μικρού και μεσαίου μεγέθους από τον περιττό φόρτο που 
προκαλείται από τη γενικευμένη εφαρμογή της οδηγίας δεδομένου ότι ορισμένοι ΟΕΕ (ταμεία 
ιδιωτικών συμμετοχών) διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηματοδότηση των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. Η πρόταση της Επιτροπής για τον ορισμό του κατωφλίου πρέπει να 
διατηρηθεί δεδομένου ότι η κατάργησή της θα οδηγούσε τους διαχειριστές μικρών και μεσαίων 
ΟΕΕ να εκλέξουν μαζικά κατοικία σε τρίτες χώρες, ενώ αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια θα 
μπορούσαν και πάλι να αγοράζονται σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω παθητικού μάρκετινγκ. Η 
ακύρωση της οριακής τιμής θα αντιβαίνει στη βασική αρχή του κανονισμού, δηλαδή να γίνει 
διαφανέστερη η λειτουργία του τομέα μέσω της συλλογής πληροφοριών για τις συναλλαγές που 
διενεργούν οι ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 189
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 100 εκατομμυρίων
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο του 1 δισεκατομμυρίου
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
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επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. 
Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζουμε την αύξηση του κατωφλίου της οδηγίας έτσι ώστε να μην επιβάλλεται 
υπερβολικός φόρτος σε μικρότερους ΔΟΕΕ που δεν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 190
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 500 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
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χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 1.000 εκατομμυρίων ευρώ. 
Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιορίζεται σε ΔΟΕΕ που δημιουργούν συστημικό κίνδυνο 
διαφορετικά η επιδιωκόμενη εποπτεία θα είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί σωστά. Οι μικροί 
ΔΟΕΕ δεν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο και είναι δυσανάλογο να συμπεριληφθούν. Η οδηγία 
θα προκαλέσει κόστος συμμόρφωσης το οποίο θα είναι ιδιαίτερα δυσβάστακτο για μικρούς 
ΔΟΕΕ, οι οποίοι θα είναι το λιγότερο πιθανόν να επωφεληθούν από την εισαγωγή δικαιωμάτων 
διαβατηρίου. Η αύξηση των ορίων αποβλέπει στο να εξασφαλισθεί ότι τα μικρά αμοιβαία 
κεφάλαια που δεν έχουν αντίκτυπο στο συστημικό κίνδυνο μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής. 
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Τροπολογία 191
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 500 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 1.000 εκατομμυρίων ευρώ. 
Το εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 192
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 100 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα 
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

(6) Για την αποφυγή επιβολής 
υπερβολικών ή δυσανάλογων απαιτήσεων, 
στην παρούσα οδηγία προβλέπεται 
εξαίρεση για τους ΔΟΕΕ στις περιπτώσεις 
που το υπό διαχείριση αθροιστικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κάτω από το 
ανώτατο όριο των 200 εκατομμυρίων 
ευρώ. Οι δραστηριότητες των 
συγκεκριμένων ΔΟΕΕ δεν είναι πιθανόν να 
έχουν σημαντικές συνέπειες για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή την 
αποδοτικότητα της αγοράς. Για τους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ χωρίς 
μόχλευση και δεν παρέχουν στους 
επενδυτές δικαιώματα εξαγοράς για 
πενταετή περίοδο εφαρμόζεται ειδικό 
ανώτατο όριο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το 
εν λόγω ειδικό ανώτατο όριο 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι 
διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χωρίς 
μόχλευση, ειδικευμένοι σε 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εμφανίζουν 
ακόμα μικρότερες πιθανότητες να 
προκαλέσουν συστημικούς κινδύνους. 
Εξάλλου, η πενταετής περίοδος 
αποκλεισμού των επενδυτών εξαλείφει 
τους κινδύνους ρευστότητας. Οι ΔΟΕΕ 
που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε κάθε 
σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, θα
πρέπει να τους επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ, υποκείμενοι 
στη διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χαμηλότερο κατώφλιο θα έχει αμελητέα επίπτωση στον συστημικό κίνδυνο τον οποίο 
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επιδιώκει να αντιμετωπίσει η οδηγία, ωστόσο θα δημιουργήσει ρυθμιστικό φόρτο για τα 
μικρότερα αμοιβαία κεφάλαια, που είναι αυτά που δυσκολεύονται περισσότερο να 
αντεπεξέλθουν.

Τροπολογία 193
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Προκειμένου να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη απογύμνωση περιουσιακών 
στοιχείων, τα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία μιας εταιρείας στόχου που 
ελέγχεται από ΟΕΕ πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
καθεστώτος κεφαλαιακής επάρκειας 
βάσει της δεύτερης οδηγίας για το δίκαιο 
των εταιρειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του στοιχείου (α) του άρθρου 15, παράγραφος 1 της δεύτερης οδηγίας του 
Συμβουλίου 77/91/ΕΟΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1976 σχετικά με το συντονισμό των 
διασφαλίσεων και οι διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 4, στοιχείο (β) και του άρθρου 1, 
παράγραφος 5 της οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006 περί τροποποίησης της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν στην αποτροπή της απογύμνωσης αξιών ως αποεπένδυση απλώς και 
μόνο για να εξοφληθεί το χρέος αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέπουν επαρκές περιθώριο 
κινήσεων για θεμιτές στρατηγικές αναδιαρθρώσεις.
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Τροπολογία 194
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Προκειμένου να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη απογύμνωση περιουσιακών 
στοιχείων σε εταιρείες στόχους στις 
οποίες επενδύει ένας ΟΕΕ που υφίσταται 
διαχείριση από ΔΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι τηρείται τριετής 
περίοδος δέσμευσης της επένδυσης του 
ΟΕΕ στην εταιρεία στόχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κλειστά αμοιβαία κεφάλαια που αποκτούν ελέγχον μερίδιο σε εταιρεία στόχο πρέπει να 
δεσμεύσουν την επένδυσή τους για τριετή περίοδο έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
απογύμνωση περιουσιακών στοιχείων σε αυτή την εταιρεία.

Τροπολογία 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης των 
ΔΟΕΕ σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ
δικαιούνται να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές στην 
Κοινότητα, με την επιφύλαξη διαδικασίας 
κοινοποίησης.

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης των 
ΔΟΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της εμπορικής προώθησης ΟΕΕ εκτός ΕΕ αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια σε επόμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 196
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης των 
ΔΟΕΕ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ 
δικαιούνται να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές στην
Κοινότητα, με την επιφύλαξη διαδικασίας 
κοινοποίησης.

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τη 
διαμεθοριακή διαχείριση των ΔΟΕΕ σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Επιπλέον, οι 
εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ δικαιούνται να 
προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που εδρεύουν 
στην Κοινότητα σε επαγγελματίες 
επενδυτές σε ολόκληρη την Κοινότητα, με 
την επιφύλαξη διαδικασίας κοινοποίησης. 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν ή να συνεχίσουν 
να επιτρέπουν σε ΔΟΕΕ να προωθούν 
επίσης άλλους οργανισμούς εναλλακτικών 
επενδύσεων πέρα από αυτούς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην επικράτειά 
τους με βάση το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη 
μέλη δύνανται επίσης να επιτρέπουν ή να
συνεχίσουν να επιτρέπουν σε 
επαγγελματίες επενδυτές της επικράτειάς 
τους να αναζητούν και να επενδύουν υπό 
δική τους ευθύνη σε ΟΕΕ που εδρεύουν 
σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτες χώρες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση της ορολογίας σχετικά με τον όρο "διαχείριση" με την οδηγία ΟΣΕΚΑ. Ευρωπαϊκό 
διαβατήριο μόνο σε ΔΟΕΕ που εδρεύουν στην Κοινότητα με παράλληλη παραχώρηση στα 
κράτη μέλη του δικαιώματος να επιτρέπουν ιδιωτική τοποθέτηση και εμπορική προώθηση σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην επικράτειά τους, καθώς και το δικαίωμα αγοράς ΟΕΕ χωρίς 
διαβατήριο κατόπιν πρωτοβουλίας επαγγελματιών επενδυτών.

Τροπολογία 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης των 
ΔΟΕΕ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ 
δικαιούνται να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές στην 
Κοινότητα, με την επιφύλαξη διαδικασίας 
κοινοποίησης.

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης των ΔΟΕΕ σε
ολόκληρη την Κοινότητα. Επιπλέον, οι 
εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση δικαιούνται 
να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
εγκατεστημένους στην Κοινότητα σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε ολόκληρη την 
Ένωση, με την επιφύλαξη διαδικασίας 
κοινοποίησης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να επιτρέπουν σε ΔΟΕΕ να 
προωθούν στην αγορά ΟΕΕ 
εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες ή που 
δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
σε επαγγελματίες επενδυτές στην 
επικράτειά τους με βάση το εθνικό 
δίκαιο. Τα κράτη μέλη μπορούν 
περαιτέρω να επιτρέπουν σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην επικράτειά 
τους να επενδύουν υπό δική τους ευθύνη 
σε ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες χώρες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα εθνικά συστήματα ιδιωτικής τοποθέτησης πρέπει να συνυπάρχουν με το σύστημα του 
διαβατηρίου, έτσι ώστε να επιτρέπεται η προώθηση αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτης χώρας σε 
κράτος μέλος σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο. 

Τροπολογία 198
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης των 
ΔΟΕΕ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ
δικαιούνται να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ
σε επαγγελματίες επενδυτές στην 
Κοινότητα, με την επιφύλαξη διαδικασίας 
κοινοποίησης.

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των ΟΕΕ 
και ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία καλύπτει όλους 
τους ΟΕΕ που είναι διαθέσιμοι σε 
επενδυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
λειτουργούν σε χρηματοπιστωτικές 
αγορές σε ολόκληρη την Ένωση.
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΟΕΕ
δικαιούνται να προωθούνται εμπορικά σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην Ένωση, με 
την επιφύλαξη διαδικασίας κοινοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των επενδυτών απαιτεί επέκταση των απαιτήσεων της οδηγίας σε όλους τους ΟΕΕ 
που δέχονται κεφάλαια από ευρωπαίους επενδυτές. Η προστασία της σταθερότητας των 
ευρωπαϊκών αγορών απαιτεί παρακολούθηση των ΟΕΕ που επενδύουν στις ευρωπαϊκές 
χρηματοπιστωτικές αγορές.
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Τροπολογία 199
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης των 
ΔΟΕΕ σε ολόκληρη την Κοινότητα. 
Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ 
δικαιούνται να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
σε επαγγελματίες επενδυτές στην 
Κοινότητα, με την επιφύλαξη διαδικασίας 
κοινοποίησης.

(7) Η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου και 
αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού 
πλαισίου για τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ. Η χορήγηση αδείας σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία καλύπτει τη 
διαχείριση των ΟΕΕ σε ολόκληρη την 
Ένωση. Επιπλέον, οι εγκεκριμένοι ΔΟΕΕ 
δικαιούνται να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
σε επενδυτές στην Ένωση, με την 
επιφύλαξη διαδικασίας κοινοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να αναγνωρισθεί ότι σε ορισμένες συνθήκες, ιδίως σε σχέση με ΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, ο ΔΟΕΕ μπορεί να εκτελεί μόνον τις δραστηριότητες που 
συνδέονται με τη διαχείριση του ΟΕΕ. Οι δραστηριότητες που εκτελούνται σε σχέση με τη 
διοίκηση του ΟΕΕ μπορεί να πραγματοποιούνται από τρίτους οι οποίοι διορίζονται από τον 
ΟΕΕ ή από τον ΔΟΕΕ. Επίσης σημαντικό είναι να επιτρέπεται η εμπορική προώθηση 
ορισμένων ΟΕΕ σε επενδυτές λιανικής στην Κοινότητα, υπό τον όρο οποιωνδήποτε επιπλέον 
απαιτήσεων επιβάλλονται από εθνικές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 200
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τους 
ΟΕΕ και, επομένως, δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 

διαγράφεται
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τους ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτειά τους. Το γεγονός ότι ένα 
κράτος μέλος δύναται να επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 
τους ΟΕΕ που εδρεύουν στην επικράτειά 
του δεν πρέπει να εμποδίζει την άσκηση 
των δικαιωμάτων των ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
έχουν λάβει άδεια σε άλλα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να 
προωθούν εμπορικά, σε επαγγελματίες 
επενδυτές, ΟΕΕ οι οποίοι εδρεύουν εκτός 
του κράτους μέλους που επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις και οι οποίοι, 
άρα, δεν υπόκεινται στις εν λόγω 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, ούτε οφείλουν 
να συμμορφώνονται προς αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να ρυθμίζει τα προϊόντα (ΟΕΕ) και όχι τους διαχειριστές (ΔΟΕΕ).

Τροπολογία 201
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τους 
ΟΕΕ και, επομένως, δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 
τους ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτειά τους. Το γεγονός ότι ένα 
κράτος μέλος δύναται να επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 
τους ΟΕΕ που εδρεύουν στην επικράτειά 
του δεν πρέπει να εμποδίζει την άσκηση 
των δικαιωμάτων των ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
έχουν λάβει άδεια σε άλλα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να 
προωθούν εμπορικά, σε επαγγελματίες 

(8) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τους 
ΟΕΕ. Οι ΟΕΕ μπορούν επομένως να 
εξακολουθούν να υπάγονται σε ρύθμιση 
και εποπτεία σε εθνικό επίπεδο, και 
παρούσα η οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να θεσπίζουν ή να εξακολουθούν να 
εφαρμόζουν εθνικές απαιτήσεις αναφορικά 
με τους ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι 
στην επικράτειά τους. Το γεγονός ότι ένα 
κράτος μέλος δύναται να επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 
τους ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτειά του, σε σχέση με τις 
απαιτήσεις που είναι εφαρμοστέες σε 
άλλα κράτη μέλη, δεν πρέπει να εμποδίζει 
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επενδυτές, ΟΕΕ οι οποίοι εδρεύουν εκτός 
του κράτους μέλους που επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις και οι οποίοι, 
άρα, δεν υπόκεινται στις εν λόγω 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, ούτε οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς αυτές. 

την άσκηση των δικαιωμάτων των ΔΟΕΕ, 
οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σε άλλα κράτη 
μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να 
προωθούν εμπορικά, σε επαγγελματίες 
επενδυτές, ΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος 
άλλο από εκείνο που επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις και οι οποίοι, 
άρα, δεν υπόκεινται στις εν λόγω 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, ούτε οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αδειοδοτούν και να εποπτεύουν τους ΟΕΕ που 
εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και να επιβάλλουν επιπρόσθετες απαιτήσεις στους 
ΟΕΕ, ιδίως όταν προωθούνται εμπορικά στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η εμπορία ΟΕΕ με έδρα 
στο δεδομένο κράτος μέλος προς το ευρύ επενδυτικό κοινό δεν πρέπει ωστόσο να υπόκειται σε 
αυστηρότερες απαιτήσεις από εκείνες που ισχύουν για τους ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι σε 
άλλα κράτη μέλη και προωθούνται εμπορικά σε διασυνοριακή βάση.

Τροπολογία 202
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τους 
ΟΕΕ και, επομένως, δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 
τους ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτειά τους. Το γεγονός ότι ένα 
κράτος μέλος δύναται να επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 
τους ΟΕΕ που εδρεύουν στην επικράτειά 
του δεν πρέπει να εμποδίζει την άσκηση 
των δικαιωμάτων των ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
έχουν λάβει άδεια σε άλλα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να 
προωθούν εμπορικά, σε επαγγελματίες 

(8) Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει τους 
ΟΕΕ και, επομένως, δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 
τους ΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτειά τους. Εντούτοις, προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι ποικίλες νομικές 
ρυθμίσεις και διευθετήσεις 
διακυβέρνησης που εφαρμόζονται στους 
ΟΕΕ, ο ΟΕΕ ενδέχεται να είναι ο ΔΟΕΕ 
όταν ο ΟΕΕ είναι ο ίδιος υπεύθυνος για 
τη διαχείρισή του. Το γεγονός ότι ένα 
κράτος μέλος δύναται να επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με 
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επενδυτές, ΟΕΕ οι οποίοι εδρεύουν εκτός 
του κράτους μέλους που επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις και οι οποίοι, 
άρα, δεν υπόκεινται στις εν λόγω 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, ούτε οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς αυτές. 

τους ΟΕΕ που εδρεύουν στην επικράτειά 
του δεν πρέπει να εμποδίζει την άσκηση 
των δικαιωμάτων των ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
έχουν λάβει άδεια σε άλλα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, να 
προωθούν εμπορικά, σε επαγγελματίες 
επενδυτές, ΟΕΕ οι οποίοι εδρεύουν εκτός 
του κράτους μέλους που επιβάλλει 
επιπρόσθετες απαιτήσεις και οι οποίοι, 
άρα, δεν υπόκεινται στις εν λόγω 
επιπρόσθετες απαιτήσεις, ούτε οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατυπώνεται η αρχή ότι οι ΟΕΕ είναι δυνατόν, κατά περίπτωση, να λάβουν άδεια ως ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 203
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Η παρούσα οδηγία πρέπει επίσης να 
θεσπίζει υψηλές απαιτήσεις για τους 
ΔΟΕΕ, αλλά δεν πρέπει να εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους, για 
παράδειγμα με στόχο να εξασφαλιστεί η 
προστασία των επενδυτών. Δεν πρέπει να 
είναι δυνατή η επίκληση οποιασδήποτε 
επιπρόσθετης απαίτησης επί των ΔΟΕΕ 
που έχουν την έδρα τους στο δεδομένο 
κράτος μέλος για να παρεμποδιστεί η 
άσκηση δικαιωμάτων παρεχόμενων από 
την παρούσα οδηγία σε ΔΟΕΕ που έχουν 
λάβει άδεια σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία είναι σκόπιμο να προβαίνει σε ελάχιστη εναρμόνιση, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη 
να θεσπίζουν επιπρόσθετες απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στην 
επικράτειά τους, μεταξύ άλλων για να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τα αναδυόμενα ζητήματα τα 
οποία ειδάλλως θα μπορούσαν να απειλήσουν την προστασία των επενδυτών ή τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τροπολογία 204
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Οι ΟΕΕ που έχουν την έδρα τους 
στην Ένωση, και τελούν υπό τη 
διαχείριση ΔΟΕΕ εγκατεστημένου σε 
τρίτη χώρα η οποία συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις ισοδυναμίας του άρθρου 
39, δεν υποχρεούνται σε συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας και δεν θεωρούνται ΟΕΕ υπό 
ιδία διαχείριση. Οι εν λόγω ΟΕΕ δεν 
έχουν το όφελος του διαβατηρίου που 
δημιουργείται από την οδηγία, αλλά τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους 
επαγγελματίες επενδυτές που εδρεύουν 
στην επικράτειά τους να επενδύουν με 
δική τους πρωτοβουλία σε αυτούς τους 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός κριτηρίων ισοδυναμίας μεταξύ των ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα και των ΔΟΕΕ εκτός Κοινότητας θα επαρκεί για την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού. Δεν φαίνεται αναγκαίο να επιβληθούν πρόσθετα κριτήρια στους ΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και που τελούν υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ εγκατεστημένου σε 
τρίτη χώρα η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ισοδυναμίας της οδηγίας.



PE438.424v02-00 70/181 AM\804881EL.doc

EL

Τροπολογία 205
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής 
άλλων πράξεων του κοινοτικού δικαίου, τα 
κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ, σε 
περίπτωση που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά έναν ΟΕΕ αποκλειστικά στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό ή σε περίπτωση που 
οι ΔΟΕΕ προωθούν εμπορικά τον ίδιο 
ΟΕΕ τόσο σε επαγγελματίες επενδυτές, 
όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό, 
ανεξαρτήτως του αν τα μερίδια ή οι 
μετοχές του εν λόγω ΟΕΕ προωθούνται 
εμπορικά σε εγχώρια ή διασυνοριακή 
βάση. Αυτές οι δύο εξαιρέσεις δίδουν τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
επιπρόσθετες διασφαλίσεις, εφόσον τις 
κρίνουν αναγκαίες για την προστασία του 
ευρέος επενδυτικού κοινού. Με τον τρόπο 
αυτό λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι 
ΟΕΕ είναι συχνά μη ρευστοποιήσιμοι και 
υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο σημαντικής 
απώλειας κεφαλαίου. Οι επενδυτικές 
στρατηγικές σε σχέση με τους ΟΕΕ 
γενικώς δεν είναι προσαρμοσμένες στο 
επενδυτικό προφίλ ή τις ανάγκες του 
ευρέος επενδυτικού κοινού. Είναι 
καταλληλότεροι για επαγγελματίες 
επενδυτές και για επενδυτές οι οποίοι 
έχουν επαρκώς μεγάλο χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων, ούτως ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να απορροφήσουν τους 
υψηλότερους κινδύνους απώλειας οι οποίοι 
συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις. Εν 
τούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέψουν την εμπορική προώθηση όλων 
ή ορισμένων τύπων ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους. 
Έχοντας υπόψη το άρθρο 19 παράγραφοι 4 
και 5 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τα κράτη 

(9) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής 
άλλων πράξεων του δικαίου της ΕΕ, τα 
κράτη μέλη δύνανται να επιβάλλουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ, σε 
περίπτωση που οι ΔΟΕΕ προωθούν 
εμπορικά έναν ΟΕΕ αποκλειστικά στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό ή σε περίπτωση που 
οι ΔΟΕΕ προωθούν εμπορικά τον ίδιο 
ΟΕΕ τόσο σε επαγγελματίες επενδυτές, 
όσο και στο ευρύ επενδυτικό κοινό, 
ανεξαρτήτως του αν τα μερίδια ή οι 
μετοχές του εν λόγω ΟΕΕ προωθούνται 
εμπορικά σε εγχώρια ή διασυνοριακή 
βάση. Αυτές οι δύο εξαιρέσεις δίδουν τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
επιπρόσθετες διασφαλίσεις, εφόσον τις 
κρίνουν αναγκαίες για την προστασία του 
ευρέος επενδυτικού κοινού. Με τον τρόπο 
αυτό λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι 
ΟΕΕ είναι συχνά μη ρευστοποιήσιμοι και 
υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο σημαντικής 
απώλειας κεφαλαίου. Οι επενδυτικές 
στρατηγικές σε σχέση με τους ΟΕΕ 
γενικώς δεν είναι προσαρμοσμένες στο 
επενδυτικό προφίλ ή τις ανάγκες του 
ευρέος επενδυτικού κοινού. Είναι 
καταλληλότεροι για επαγγελματίες 
επενδυτές και για επενδυτές οι οποίοι 
έχουν επαρκώς μεγάλο χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων, ούτως ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να απορροφήσουν τους 
υψηλότερους κινδύνους απώλειας οι οποίοι 
συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις. Εν 
τούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέψουν την εμπορική προώθηση όλων 
ή ορισμένων τύπων ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους. 
Εντούτοις, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
και ιδίως η Επιτροπή, πρέπει να 
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μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διασφαλίζουν την πρόβλεψη κατάλληλων 
διατάξεων, σε περίπτωση που επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό. Οι επενδυτικές εταιρείες 
οι οποίες έχουν λάβει άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ και παρέχουν 
υπηρεσίες επενδύσεων σε ιδιώτες πελάτες 
πρέπει να λάβουν υπόψη τις εν λόγω 
επιπλέον διασφαλίσεις κατά την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός ΟΕΕ 
για ένα μεμονωμένο ιδιώτη πελάτη. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιτρέπει 
την εμπορική προώθηση των ΟΕΕ στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό στην επικράτειά 
του, τότε αυτή η δυνατότητα πρέπει να 
είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
ΔΟΕΕ, και οι όποιες πρόσθετες διατάξεις 
πρέπει να ισχύουν χωρίς διακρίσεις.

εξετάσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να 
προταθεί ένα ειδικό ενωσιακό πλαίσιο με 
στόχο τον καθορισμό κοινών κανόνων για 
τη διανομή των ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό της ΕΕ. Έχοντας υπόψη 
το άρθρο 19 παράγραφοι 4 και 5 της 
οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξακολουθήσουν να διασφαλίζουν την 
πρόβλεψη κατάλληλων διατάξεων, σε 
περίπτωση που επιτρέπουν την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό. Οι επενδυτικές εταιρείες οι οποίες 
έχουν λάβει άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ και παρέχουν υπηρεσίες 
επενδύσεων σε ιδιώτες πελάτες πρέπει να 
λάβουν υπόψη τις εν λόγω επιπλέον 
διασφαλίσεις κατά την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας ενός ΟΕΕ για ένα 
μεμονωμένο ιδιώτη πελάτη. Σε περίπτωση 
που ένα κράτος μέλος επιτρέπει την 
εμπορική προώθηση των ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά του, 
τότε αυτή η δυνατότητα πρέπει να είναι 
διαθέσιμη ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 
ΔΟΕΕ, και οι όποιες πρόσθετες διατάξεις 
πρέπει να ισχύουν χωρίς διακρίσεις.

Or. en

Τροπολογία 206
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
ούτε περιορίζει τους επενδυτές όσον 
αφορά τη διάθεση στην κεφαλαιαγορά 
των κατεχόμενων από αυτούς μεριδίων ή 
μετοχών ΟΕΕ. Οι επενδυτές, ή οι εκείνοι 
που μεσολαβούν για λογαριασμό τους, 
μπορούν να προσφέρουν ή να 
τοποθετήσουν αυτές τις μετοχές ή 
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μερίδια σε επενδυτές κράτους μέλους 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του 
δεδομένου κράτους μέλους. Εντούτοις, 
εάν αυτή η προσφορά ή τοποθέτηση 
γίνεται με πρωτοβουλία του ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζεται τον ΟΕΕ, εξομοιώνεται για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας με 
εμπορία εκ μέρους του ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund. The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds. Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Τροπολογία 207
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των πελατών επενδυτικών 
εταιρειών κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι ΟΕΕ δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως μη περίπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω οδηγία τροποποιείται 
αναλόγως.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση μιας επένδυσης σε ΟΕΕ στην κατηγορία των μη περίπλοκων ή των περίπλοκων 
χρηματοπιστωτικών μέσων πρέπει να εξακολουθήσει να εξαρτάται από την πλήρωση των 
κριτηρίων του άρθρου 38 της οδηγίας για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Τροπολογία 208
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των πελατών επενδυτικών 
εταιρειών κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι ΟΕΕ δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως μη περίπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω οδηγία τροποποιείται 
αναλόγως.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναγνωρίζει η συμβιβαστική πρόταση της σουηδικής Προεδρίας, δεν θεωρούμε σκόπιμο 
να προβλέπει η παρούσα οδηγία ότι ο ΟΕΕ πρέπει να θεωρείται αυτομάτως περίπλοκο 
χρηματοπιστωτικό μέσο.

Τροπολογία 209
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των πελατών επενδυτικών 
εταιρειών κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι ΟΕΕ δεν πρέπει να 

διαγράφεται
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θεωρούνται ως μη περίπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω οδηγία τροποποιείται 
αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν όλοι οι ΟΕΕ που καλύπτονται από την οδηγία θεωρηθούν περίπλοκα χρηματοπιστωτικά 
μέσα, παραβλέπεται ότι η οδηγία καλύπτει ΟΕΕ εντελώς ανόμοιους ως προς τη δομή, τους 
κινδύνους και τη στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων άκρως τυποποιημένων επενδυτικών 
σχημάτων που η ρύθμισή τους βασίζεται σε κανόνες παρόμοιους όπως για τους ΟΣΕΚΑ. Θα 
ήταν επομένως απρόσφορο να εφαρμοστεί εν προκειμένω κοινή προσέγγιση.

Τροπολογία 210
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των πελατών επενδυτικών 
εταιρειών κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι ΟΕΕ δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως μη περίπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω οδηγία τροποποιείται 
αναλόγως.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση μιας επένδυσης σε ΟΕΕ στην κατηγορία των μη περίπλοκων ή των περίπλοκων 
χρηματοπιστωτικών μέσων πρέπει να εξακολουθήσει να εξαρτάται από την πλήρωση των 
κριτηρίων του άρθρου 38 της οδηγίας για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).
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Τροπολογία 211
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των πελατών επενδυτικών 
εταιρειών κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι ΟΕΕ δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως μη περίπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω οδηγία τροποποιείται 
αναλόγως.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν όλοι οι ΟΕΕ που καλύπτονται από την οδηγία θεωρηθούν περίπλοκα χρηματοπιστωτικά 
μέσα, παραβλέπεται ότι η οδηγία καλύπτει ΟΕΕ εντελώς ανόμοιους ως προς τη δομή, τους 
κινδύνους και τη στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων άκρως τυποποιημένων επενδυτικών 
σχημάτων που η ρύθμισή τους βασίζεται σε κανόνες παρόμοιους όπως για τους ΟΣΕΚΑ. Θα 
ήταν επομένως απρόσφορο να εφαρμοστεί εν προκειμένω κοινή προσέγγιση.

Τροπολογία 212
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας των πελατών επενδυτικών 
εταιρειών κατά την έννοια της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ, οι ΟΕΕ δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως μη περίπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω οδηγία τροποποιείται 
αναλόγως.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 10, οι ΟΕΕ κατατάσσονται κατά κανόνα στα περίπλοκα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 38 της οδηγίας για την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), σύμφωνα με το 
οποίο οι μετοχές σε ρυθμιζόμενο επενδυτικό σχήμα ανοικτού τύπου δεν πρέπει κατά βάση να 
θεωρούνται περίπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα. Οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας παρέχουν 
αξιόπιστα κριτήρια για την ταξινόμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων σε περίπλοκα ή μη 
περίπλοκα.

Τροπολογία 213
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας και αναγνωρίζοντας την 
ουσιαστική αλληλοκάλυψη μεταξύ των 
απαιτήσεων αδειοδότησης που εκτίθενται 
στην οδηγία 2009/65/ΕΚ και όσων 
εκτίθενται στην παρούσα οδηγία, οι
διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια είτε 
βάσει εκείνης της οδηγίας είτε βάσει 
αυτής, υπό τον όρο μόνο της 
συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε σχετικές 
επιπρόσθετες απαιτήσεις για τη νέα 
αδειοδότηση. Από την άποψη αυτή 
πρέπει να είναι δυνατές οι παραπομπές 
σχετικά με έγγραφα, υπό τον όρο ότι οι 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα 
έγγραφα έχουν παραμείνει αμετάβλητες. 
Η οδηγία 2009/65/ΕΚ πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να οδηγεί στο ίδιο 
αποτέλεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
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Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Τροπολογία 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διάταξη για την εφαρμογή 
απαιτήσεων ελάχιστου κεφαλαίου είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
συνέχισης και της ομαλότητας των 
υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχουν οι 
ΔΟΕΕ. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 
κεφαλαίου πρέπει να καλύπτουν την 
πιθανή έκθεση των ΔΟΕΕ σε 
επαγγελματική ευθύνη αναφορικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
διαχείρισης οι οποίες παρέχονται βάσει 
ανάθεσης ή εντολής.

(11) Η διάταξη για την εφαρμογή 
απαιτήσεων ελάχιστου κεφαλαίου είναι 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
συνέχισης και της ομαλότητας των 
υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχουν οι 
ΔΟΕΕ. Οι τρέχουσες απαιτήσεις 
κεφαλαίου πρέπει να καλύπτουν την 
πιθανή έκθεση των ΔΟΕΕ σε 
επαγγελματική ευθύνη αναφορικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
διαχείρισης οι οποίες παρέχονται βάσει 
ανάθεσης ή εντολής. Τα ίδια κεφάλαια 
πρέπει να επενδύονται σε ρευστά 
περιουσιακά στοιχεία ή βραχυχρονίως 
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και 
να μην περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές 
θέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να δοθεί πλήρης ισχύς στην απαίτηση κεφαλαίου.
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Τροπολογία 215
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
μεριμνά ώστε οι εργασίες θεματοφύλακα 
που αφορούν τον καταλογισμό των 
χρημάτων των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων
διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα και προς
το αποκλειστικό συμφέρον των 
επενδυτών του ΟΕΕ. Οι εργασίες αυτές 
μπορεί να εκτελούνται από 
θεματοφύλακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να επιβάλλεται η λειτουργία του θεματοφύλακα σε διαφορετικές υφιστάμενες δομές 
κεφαλαίων, οι λειτουργίες/εργασίες ενός θεματοφύλακα πρέπει να οριστούν σαφώς και είναι 
δυνατόν να ανατίθενται σε θεματοφύλακα ή άλλο όργανο που εξασφαλίζει την ανεξάρτητη 
εκτέλεση προς το καλύτερο συμφέρον των επενδυτών. 
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Τροπολογία 216
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει τον διορισμό ενός 
θεματοφύλακα και να του αναθέτει τον 
καταλογισμό των χρημάτων των 
επενδυτών σε διαχωρισμένο λογαριασμό, 
τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων και 
την επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει ότι διορίζεται θεματοφύλακας από τον ΟΕΕ και όχι να διορίζει 
ο ίδιος τον θεματοφύλακα.

Τροπολογία 217
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
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αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διασφαλίζει τον διορισμό ενός 
θεματοφύλακα και να του αναθέτει τον 
καταλογισμό των χρημάτων των 
επενδυτών σε διαχωρισμένο λογαριασμό, 
τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων και 
την επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 218
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Αν και οι ΔΟΕΕ διαχειρίζονται ΟΕΕ με 
διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και 
διαφορετικές διευθετήσεις, μεταξύ 
άλλων, για την φύλαξη των περιουσιακών 
στοιχείων, επιβάλλεται να διοριστεί 



AM\804881EL.doc 81/181 PE438.424v02-00

EL

χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

θεματοφύλακας ξεχωριστός από τον 
ΔΟΕΕ που να εκτελεί λειτουργίες 
θεματοφύλακα ως προς τον ΟΕΕ. Ι 
θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος για τον 
καταλογισμό των χρημάτων των 
επενδυτών σε διαχωρισμένους 
λογαριασμούς, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που 
επιδέχονται τέτοια διατήρηση, και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων. Ο 
θεματοφύλακας μπορεί να διατηρεί κοινό 
διαχωρισμένο λογαριασμό για 
περισσότερους του ενός ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές που απορρέουν από την οριστικοποίηση του άρθρου 17.

Τροπολογία 219
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
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διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων
περιουσιακών στοιχείων.

διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει την επαλήθευση του ότι μετρητά 
των ΟΕΕ έχουν δεόντως τοποθετηθεί σε 
ένα ή περισσότερα εγκεκριμένα 
πιστωτικά ιδρύματα, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και των 
απαιτήσεων σε αυτά και την επαλήθευση 
της τήρησης μητρώων που αποδεικνύουν 
τον χαρακτήρα και τα μέσα κυριότητας 
και τη θέση των περιουσιακών στοιχείων
του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές είναι απαραίτητες για εναρμόνιση με τις προτάσεις τροποποίησης του άρθρου 17 
παρακάτω.

Τροπολογία 220
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 

(12) Η διασφάλιση ότι οι ΔΟΕΕ 
δραστηριοποιούνται με την επιφύλαξη 
αυστηρών ελέγχων διακυβέρνησης είναι 
απαραίτητη. Η διαχείριση και η οργάνωση 
των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις 
συμφερόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη 
διαχωρισμού των καθηκόντων φύλαξης και 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και 
διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων 
των επενδυτών από αυτά του διαχειριστή. 
Για τον σκοπό αυτό, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
διορίζει ένα θεματοφύλακα και να του 
αναθέτει τον καταλογισμό των χρημάτων 
των επενδυτών σε διαχωρισμένο 
λογαριασμό, τη φύλαξη 
χρηματοπιστωτικών μέσων και την 
επαλήθευση του κατά πόσο ο ΟΕΕ ή ο 
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ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων.

ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει αποκτήσει 
την κυριότητα όλων των άλλων 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την 
εποπτεία του ΟΕΕ προς το συμφέρον των 
επενδυτών του.

Or. en

Τροπολογία 221
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Επιτροπή πρέπει να αποκτήσει 
την εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ'
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
διατυπώνει και να διατηρεί δεσμευτική 
καθοδήγηση σχετικά με υγιείς πολιτικές 
αμοιβών για ΔΟΕΕ. Επιβάλλεται να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη συνοχή 
μεταξύ των διατάξεων για υγιείς αμοιβές 
των ΔΟΕΕ και εκείνων για τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τις επενδυτικές εταιρείες. 
Κατά συνέπεια, αυτή δεσμευτική 
καθοδήγηση πρέπει να εξασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τα εφαρμοστέα στοιχεία 
των διατάξεων για τις αμοιβές που 
εκτίθενται στο Παράρτημα V της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ. Κατά τη σύνταξη παρόμοιων
πράξεων κατ' εξουσιοδότηση η Επιτροπή 
πρέπει να προσφεύγει στις συμβουλές της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 
Αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα G 20 υιοθέτησε τις αρχές του FSB για τις υγιείς αμοιβές. Οι ενωσιακές διατάξεις που 
αντικατοπτρίζουν τις αρχές αυτές θα εφαρμοσθούν μέσω τροποποίησης της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ, που είναι τμήμα της οδηγίας περί απαιτήσεων κεφαλαίου. Προκειμένου να 
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εξασφαλίζεται η συνοχή στην ενωσιακή πολιτική του χρηματοπιστωτικού τομέα σχετικά με τις 
αμοιβές, η δεσμευτική καθοδήγηση για τις πολιτικές αμοιβών των ΔΟΕΕ πρέπει να βασίζεται 
απευθείας σε όλα τα εφαρμόσιμα στοιχεία που εκτίθενται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ. 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη εποπτεία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η 
καθοδήγηση αυτή πρέπει να διατυπώνεται μέσω πράξης κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 222
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η δήλωση των ηγετών ύστερα από 
τη σύνοδο κορυφής της G-20 στο 
Πίτσμπουργκ, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 
2009, κατέδειξε τη διεθνή συμφωνία όσον 
αφορά την αμοιβή των στελεχών στις 
τράπεζες και στις άλλες συστημικά 
σημαντικές επιχειρήσεις 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι αρχές
αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στο 
κατάλληλο προσωπικό των συστημικά 
σημαντικών ΔΟΕΕ που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει 
εκτελεστικά μέτρα προς τούτο, 
εξασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια 
μέτρα είναι αναλογικά και εφαρμόζονται 
δίκαια όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα των ΔΟΕΕ που 
εδρεύουν στην ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το ότι μπορεί να αμφισβητηθεί κατά πόσον είναι σκόπιμο να θιγεί το θέμα των αμοιβών, 
εάν πρόκειται να υπάρξει κάποιος βαθμός αποκάλυψης σχετικά με τις αποδοχές, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να ενδιαφέρονται μόνο για τις πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των 
κατάλληλων στελεχών σε συστημικά σημαντικούς ΔΟΕΕ, έτσι ώστε να εποπτεύεται η εφαρμογή 
των αρχών του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Επιτροπής. Παρόμοιες 
πολιτικές για τις αμοιβές δεν πρόκειται να ωφελήσουν τους επενδυτές του ΟΕΕ σε περίπτωση 
που ο ΟΕΕ δεν έχει δικαίωμα απόδοσης των σχετικών ποσών.
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Τροπολογία 223
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η δήλωση των ηγετών ύστερα από 
τη σύνοδο κορυφής της G-20 στο 
Πίτσμπουργκ, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 
2009, κατέδειξε τη διεθνή συμφωνία όσον 
αφορά την αμοιβή των στελεχών στις 
τράπεζες και στις άλλες συστημικά 
σημαντικές επιχειρήσεις 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι αρχές 
αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στους 
ΔΟΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ'
αναλογικό τρόπο. Οι αρχές που διέπουν 
τις πολιτικές αμοιβών πρέπει να 
αναγνωρίζουν ότι οι ΔΟΕΕ ενδέχεται να 
εφαρμόζουν τις διατάξεις με διαφορετικό 
τρόπο ανάλογα με τα μεγέθη τους και το 
μέγεθος των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, την 
εσωτερική οργάνωση και τον χαρακτήρα 
τους, το πεδίο και την πολυπλοκότητα 
των δραστηριοτήτων του. Αναγνωρίζεται 
ότι οι αρχές που διέπουν τις πολιτικές 
αμοιβών των ΔΟΕΕ μπορούν να 
υλοποιούνται διαφορετικά από τις 
πολιτικές που υιοθετούν τα πιστωτικά 
ιδρύματα, λόγω του διαφορετικού 
επιχειρηματικού μοντέλου τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την αμοιβή των ΔΟΕΕ πρέπει να είναι συνεπείς με τις αρχές των G-20 και να 
συμφωνούν με την προσέγγιση που υιοθετείται στην τροπολογία 7 της έκθεσης Gauze για τη 
συμπερίληψη της διατύπωσης των νέων αιτιολογικών σκέψεων στην αιτιολογική σκέψη 12α. 
Πρέπει να διευκρινίζεται ότι αυτό πρέπει να γίνεται με αναλογικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό 
σε οιεσδήποτε αρχές και εκτελεστικά μέτρα να αναγνωρίζεται ότι οι ΔΟΕΕ και οι διαχειριστές 
των περιουσιακών στοιχείων γενικά έχουν πολύ διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και 
μοντέλα αμοιβών από τα τραπεζικά και πιστωτικά ιδρύματα. 
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Τροπολογία 224
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι ενδεχομένως κακοσχεδιασμένες δομές 
αμοιβών στη χρηστή διαχείριση του 
κινδύνου και στον έλεγχο της 
διακινδυνευτικής συμπεριφοράς των 
ατόμων, πρέπει να θεσπισθεί ρητή 
υποχρέωση των ΔΟΕΕ να καταρτίζουν 
και να διατηρούν, για τις κατηγορίες 
εκείνες του προσωπικού τους των οποίων 
οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ 
κινδύνου των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, 
πολιτικές και πρακτικές αμοιβών που 
είναι συμβατές με τις αρχές της χρηστής 
και αποτελεσματικής διαχείρισης 
κινδύνου. Αυτές οι κατηγορίες 
προσωπικού πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ανώτατα στελέχη, καθώς 
και όσους αναλαμβάνουν κινδύνους και 
εκτελούν ελεγκτικές λειτουργίες. 
Προκειμένου να προωθούνται εποπτικές 
συγκλίσεις στην εκτίμηση των πολιτικών 
και των πρακτικών σχετικά με τις 
αμοιβές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) πρέπει να 
εξασφαλίσει την ύπαρξη κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με τις χρηστές 
πολιτικές αμοιβών στον τομέα των 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δομές των αμοιβών πρέπει να υφίστανται ρύθμιση δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα της 
χρηστής διαχείρισης του κινδύνου.



AM\804881EL.doc 87/181 PE438.424v02-00

EL

Τροπολογία 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι ενδεχομένως κακοσχεδιασμένες δομές 
αμοιβών στη χρηστή διαχείριση του 
κινδύνου και στον έλεγχο της 
διακινδυνευτικής συμπεριφοράς των 
ατόμων, πρέπει να θεσπισθεί ρητή 
υποχρέωση των ΔΟΕΕ να καταρτίζουν 
και να διατηρούν, για τις κατηγορίες 
εκείνες του προσωπικού τους των οποίων 
οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ 
κινδύνου των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, 
πολιτικές και πρακτικές αμοιβών που 
είναι συμβατές με τις αρχές της χρηστής 
και αποτελεσματικής διαχείρισης 
κινδύνου. Αυτές οι κατηγορίες 
προσωπικού πρέπει να περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ανώτατα στελέχη, καθώς 
και όσους αναλαμβάνουν κινδύνους και 
εκτελούν ελεγκτικές λειτουργίες.

Or. en

Τροπολογία 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Προκειμένου να αποφεύγεται η 
υπερβολική διακινδύνευση και να υπάρχει 
μεγαλύτερη εναρμόνιση συμφερόντων, οι 
διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων 
πρέπει να δεσμεύουν κάποια από τα 
χρήματά τους στα κεφάλαια που 
διαχειρίζονται.
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Or. en

Τροπολογία 227
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει 
μια κατάλληλη οριζόντια νομοθετική 
πρόταση που να διευκρινίζει τις 
αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των 
θεματοφυλάκων. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει, όπου αρμόζει, να τροποποιηθεί εν 
ευθέτω χρόνω.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να δημιουργηθούν πραγματικά ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει ένα οριζόντιο μέτρο που θα ορίζει τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των 
θεματοφυλάκων. Πρέπει να ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις για όλους τους θεματοφύλακες της ΕΕ.

Τροπολογία 228
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές χωρίς, ωστόσο, να απαιτηθεί η 

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές. Η διαδικασία για την 
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ανάληψη της αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων από οντότητα ανεξάρτητη από 
το ΔΟΕΕ.

αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και 
τον υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού πρέπει να είναι ανεξάρτητη
από τις διαχειριστικές λειτουργίες του 
ΔΟΕΕ. Όπου αρμόζει, η αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
ενεργητικού μπορούν να ανατίθενται από 
τον ΔΟΕΕ σε τρίτο. 

Or. en

Τροπολογία 229
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές χωρίς, ωστόσο, να απαιτηθεί η 
ανάληψη της αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων από οντότητα ανεξάρτητη από 
το ΔΟΕΕ.

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές. Η διαδικασία για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και 
τον υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού πρέπει να είναι ανεξάρτητη 
από τις διαχειριστικές λειτουργίες του 
ΔΟΕΕ. Όπου αρμόζει, η αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
ενεργητικού μπορούν να ανατίθενται από 
τον ΔΟΕΕ σε τρίτο, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με την οδηγία ΟΣΕΚΑ και το εθνικό δίκαιο. Η λειτουργία της αποτίμησης πρέπει 
να είναι ανεξάρτητη από τις λειτουργίες διαχείρισης επενδύσεων του ΔΟΕΕ. Η αποτίμηση 
μπορεί να μεταβιβάζεται από τον ΔΟΕΕ ή να ανατίθεται σε ειδικευμένο τρίτο, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 230
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές χωρίς, ωστόσο, να απαιτηθεί η 
ανάληψη της αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων από οντότητα ανεξάρτητη από 
το ΔΟΕΕ.

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές. Η διαδικασία για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και 
τον υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού πρέπει να είναι ανεξάρτητη 
από τις διαχειριστικές λειτουργίες του 
ΔΟΕΕ. Όπου αρμόζει, η αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
ενεργητικού μπορούν να ανατίθενται από 
τον ΔΟΕΕ σε τρίτο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στις προτεινόμενες τροπολογίες στο άρθρο 16.
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Τροπολογία 231
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές χωρίς, ωστόσο, να απαιτηθεί η 
ανάληψη της αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων από οντότητα ανεξάρτητη από 
το ΔΟΕΕ.

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές και να απαιτείται η αποτίμηση 
περιουσιακών στοιχείων να είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητη. Η αποτίμηση 
των περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής παρούσας 
αξίας (NAV) πρέπει να μπορεί να 
μεταβιβάζεται σε τρίτον. Είναι σημαντικό 
οι υποκείμενες μεθοδολογίες να είναι 
βάσιμες και κατανοητές. Προς τούτο, 
πρέπει να δημοσιεύονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η διαδικασία αποτίμησης είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, δεν θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση διορισμού εξωτερικού αποτιμητή. 
Σημαντικότερη από το ρόλο του αποτιμητή είναι η βασιμότητα των υποκείμενων μεθοδολογιών· 
κατά συνέπεια, αυτές θα πρέπει να δημοσιεύονται, ιδίως στην περίπτωση δυσχερώς 
αποτιμήσιμων περιουσιακών στοιχείων.
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Τροπολογία 232
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές χωρίς, ωστόσο, να απαιτηθεί η 
ανάληψη της αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων από οντότητα ανεξάρτητη από 
το ΔΟΕΕ.

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές. Ο ΔΟΕΕ πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να αναθέτει σε τρίτο τη 
διαδικασία αποτίμησης των 
περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού 
της καθαρής αξίας περιουσιακών 
στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποτιμήσεις ήδη διενεργούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες όπου αυτό είναι ανάγκη, 
όταν απαιτείται από τις περιστάσεις. Δεν απαιτούν ανεξάρτητη αποτίμηση όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία, εάν δε τεθεί ως όρος η 100% ανεξάρτητη αποτίμηση θα αυξηθεί το κόστος των ΟΕΕ 
και θα μειωθεί η απόδοση για τους επενδυτές.

Τροπολογία 233
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 

(13) Η αξιόπιστη και αντικειμενική 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων είναι 
πολύ σημαντική για την προστασία των 
συμφερόντων των επενδυτών. Διάφοροι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν διάφορες 
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μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές χωρίς, ωστόσο, να απαιτηθεί η 
ανάληψη της αποτίμησης περιουσιακών 
στοιχείων από οντότητα ανεξάρτητη από 
το ΔΟΕΕ.

μεθοδολογίες και συστήματα αποτίμησης 
περιουσιακών στοιχείων, αναλόγως με τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις αγορές στις 
οποίες επενδύουν κατά κύριο λόγο. Είναι 
σκόπιμο να αναγνωριστούν οι εν λόγω 
διαφορές, αλλά ωστόσο να υποχρεούνται 
οι ΔΟΕΕ να εφαρμόζουν διαδικασίες 
αποτίμησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ και να προκύπτει 
δίκαιη καθαρή αξία περιουσιακών 
στοιχείων των μεριδίων ή των μονάδων 
του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση διορισμού εξωτερικού αποτιμητή για τις μονάδες ή τα μερίδια των ΟΕΕ ή για 
περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή του ο ΟΕΕ είναι περιττή όταν τα μερίδια ή οι 
μονάδες, ή τα περιουσιακά στοιχεία, των ΟΕΕ υφίστανται δημόσια διαπραγμάτευση και κατά 
συνέπεια η αξία τους καθορίζεται από την αγορά.

Τροπολογία 234
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης
στις επενδυτικές τους στρατηγικές
μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές οι 
οποίες προκαλούν συγκεκριμένους 
κινδύνους. Οι απαραίτητες πληροφορίες 
για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση 
και την ανταπόκριση στους εν λόγω 
κινδύνους δεν έχουν συλλεχθεί με ενιαίο 
τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα, και δεν 

(15) Δεδομένου ότι οι ΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν μόχλευση μπορεί, υπό 
ορισμένες συνθήκες, να συνεισφέρουν στη 
δημιουργία ενός συστημικού κινδύνου ή 
αγορών με μη ομαλές συνθήκες, θα πρέπει 
να επιβληθούν ειδικές απαιτήσεις στους 
ΟΕΕ οι οποίοι χρησιμοποιούν ορισμένες 
τεχνικές οι οποίες προκαλούν 
συγκεκριμένους κινδύνους. Οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
εντοπισμό, την παρακολούθηση και την 
ανταπόκριση στους εν λόγω κινδύνους δεν 
έχουν συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε 
ολόκληρη την Ένωση, και δεν έχει 
πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε όλα 
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έχει πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε 
όλα τα κράτη μέλη ώστε να 
προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές κινδύνου 
για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Κοινότητας. Για την επανόρθωση αυτής 
της κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε 
ισχύ ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν συνεχώς υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης στις επενδυτικές 
στρατηγικές τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ
πρέπει να οφείλουν να γνωστοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις 
πηγές μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αθροιστικές και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

τα κράτη μέλη ώστε να προσδιοριστούν οι 
πιθανές πηγές κινδύνου για τη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της Ένωσης. Για την επανόρθωση 
αυτής της κατάστασης, θα πρέπει να 
τεθούν σε ισχύ ειδικές απαιτήσεις για τους 
ΟΕΕ, οι οποίοι χρησιμοποιούν συνεχώς 
υψηλά επίπεδα μόχλευσης στις επενδυτικές 
στρατηγικές τους. Οι εν λόγω ΟΕΕ πρέπει 
να οφείλουν να γνωστοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις 
πηγές μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αθροιστικές και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Ένωσης ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης, 
καθώς και η κοινή ανταπόκριση. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα 
είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση 
των συστημικών κινδύνων που 
δημιουργούνται από ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η υπέρμετρη μόχλευση αυξάνει το συστημικό κίνδυνο, μια νέα ευρωπαϊκή 
εποπτική αρχή πρέπει να επιφορτισθεί με το καθήκον του περιορισμού της μόχλευσης που 
χρησιμοποιούν οι ΟΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τροπολογία 235
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
στις επενδυτικές τους στρατηγικές μπορεί, 
υπό ορισμένες συνθήκες, να συνεισφέρουν 

15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
στις επενδυτικές τους στρατηγικές μπορεί, 
υπό ορισμένες συνθήκες, να συνεισφέρουν 
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στη δημιουργία ενός συστημικού κινδύνου 
ή αγορών με μη ομαλές συνθήκες, θα 
πρέπει να επιβληθούν ειδικές απαιτήσεις 
στους ΔΟΕΕ οι οποίοι χρησιμοποιούν 
ορισμένες τεχνικές οι οποίες προκαλούν 
συγκεκριμένους κινδύνους. Οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
εντοπισμό, την παρακολούθηση και την 
ανταπόκριση στους εν λόγω κινδύνους δεν 
έχουν συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε 
ολόκληρη την Κοινότητα, και δεν έχει 
πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε όλα 
τα κράτη μέλη ώστε να προσδιοριστούν οι 
πιθανές πηγές κινδύνου για τη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της Κοινότητας. Για την 
επανόρθωση αυτής της κατάστασης, θα 
πρέπει να τεθούν σε ισχύ ειδικές 
απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν συνεχώς υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης στις επενδυτικές στρατηγικές 
τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ πρέπει να 
οφείλουν να γνωστοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και τις πηγές 
μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αθροιστικές και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

στη δημιουργία ενός συστημικού κινδύνου 
ή αγορών με μη ομαλές συνθήκες, θα 
πρέπει να επιβληθούν ειδικές απαιτήσεις 
υποβολής αναφορών στους ΔΟΕΕ οι 
οποίοι χρησιμοποιούν μόχλευση. Οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τον 
εντοπισμό, την παρακολούθηση και την 
ανταπόκριση στους εν λόγω κινδύνους δεν 
έχουν συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε 
ολόκληρη την Ένωση, και δεν έχει 
πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε όλα 
τα κράτη μέλη ώστε να προσδιοριστούν οι 
πιθανές πηγές κινδύνου για τη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών της Ένωσης. Για την επανόρθωση 
αυτής της κατάστασης, θα πρέπει να 
τεθούν σε ισχύ ειδικές απαιτήσεις 
υποβολής αναφορών για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης στις επενδυτικές στρατηγικές 
τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ πρέπει να 
οφείλουν να γνωστοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και τις πηγές 
μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να συναθροίζονται σε κεντρικό 
μητρώο υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΣΣΚ) που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του 
κανονισμού 2009/…/ΕΚ και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) που έχει 
συγκροτηθεί δυνάμει του κανονισμού 
2009/…/ΕΚ και αρμόδιων αρχών τρίτων 
χωρών, όπου αρμόζει, ώστε να 
διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση του 
αντικτύπου της μόχλευσης των εν λόγω 
ΔΟΕΕ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Ένωσης, καθώς και η κοινή ανταπόκριση.
Πρέπει επίσης να συγκροτηθεί ένα 
κεντρικό μητρώο υπό την αιγίδα του 
ΕΣΣΚ για τράπεζες οι οποίες παρέχουν 
υπηρεσίες συγκεντρωτικής μεσιτείας σε 
ΟΕΕ, βάσει των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού ενδεχόμενου συστημικού κινδύνου, οι 
πληροφορίες που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο πρέπει να συναθροίζονται σε ένα κεντρικό 
μητρώο υπό την αιγίδα του ΕΣΣΚ. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από ένα μητρώο για 
δραστηριότητες συγκεντρωτικής μεσιτείας το οποίο θα συγκροτηθεί βάσει της οδηγίας περί 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία 236
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
στις επενδυτικές τους στρατηγικές
μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές οι 
οποίες προκαλούν συγκεκριμένους 
κινδύνους. Οι απαραίτητες πληροφορίες 
για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση 
και την ανταπόκριση στους εν λόγω 
κινδύνους δεν έχουν συλλεχθεί με ενιαίο 
τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα, και δεν 
έχει πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε 
όλα τα κράτη μέλη ώστε να 
προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές κινδύνου 
για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Κοινότητας. Για την επανόρθωση αυτής 
της κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε 
ισχύ ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν συνεχώς υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης στις επενδυτικές 
στρατηγικές τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ 
πρέπει να οφείλουν να γνωστοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις 
πηγές μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αθροιστικές και να 

(15) Δεδομένου ότι ένας ΔΟΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιεί μόχλευση σε επίπεδο ΟΕΕ 
και μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρει στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν μόχλευση σε συστημικά 
σημαντική βάση. Οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τον εντοπισμό, την 
παρακολούθηση και την ανταπόκριση 
στους εν λόγω κινδύνους δεν έχουν 
συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη 
την Ένωση, και δεν έχει πραγματοποιηθεί 
η ανταλλαγή τους σε όλα τα κράτη μέλη 
ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές 
κινδύνου για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης. 
Για την επανόρθωση αυτής της 
κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ 
ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν μόχλευση σε 
επίπεδο ΟΕΕ σε συστημικά σημαντική 
βάση. Παρόμοιοι ΔΟΕΕ πρέπει να 
οφείλουν να γνωστοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και τις πηγές 
μόχλευσης στους ΟΕΕ τους. Οι 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από 
αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι 
αθροιστικές και να ανταλλάσσονται με 
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ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

άλλες αρχές της Ένωσης ώστε να 
διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση του 
αντικτύπου της μόχλευσης των ΟΕΕ υπό 
τη διαχείριση ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης, 
καθώς και η κοινή ανταπόκριση. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να μεταβιβάζουν 
παρόμοιες πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) 
που έχει συγκροτηθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ..../2009 
(κανονισμός ΕΣΣΚ) και στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που 
έχει συγκροτηθεί βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. ..../2009 (κανονισμός ΕΑΚΑΑ) 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από 
τους εν λόγω φορείς κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 237
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
στις επενδυτικές τους στρατηγικές
μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές οι 
οποίες προκαλούν συγκεκριμένους 
κινδύνους. Οι απαραίτητες πληροφορίες 
για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση 
και την ανταπόκριση στους εν λόγω 
κινδύνους δεν έχουν συλλεχθεί με ενιαίο 
τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα, και δεν 
έχει πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε 
όλα τα κράτη μέλη ώστε να 

(15) Δεδομένου ότι ένας ΔΟΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιεί μόχλευση σε επίπεδο ΟΕΕ 
και μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρει στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν μόχλευση σε συστημικά 
σημαντική βάση. Οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τον εντοπισμό, την 
παρακολούθηση και την ανταπόκριση 
στους εν λόγω κινδύνους δεν έχουν 
συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη 
την Ένωση, και δεν έχει πραγματοποιηθεί 
η ανταλλαγή τους σε όλα τα κράτη μέλη 
ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές 
κινδύνου για τη σταθερότητα των 
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προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές κινδύνου 
για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Κοινότητας. Για την επανόρθωση αυτής 
της κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε 
ισχύ ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν συνεχώς υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης στις επενδυτικές 
στρατηγικές τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ 
πρέπει να οφείλουν να γνωστοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις 
πηγές μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αθροιστικές και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης. 
Για την επανόρθωση αυτής της 
κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ 
ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν μόχλευση σε 
επίπεδο ΟΕΕ σε συστημικά σημαντική 
βάση. Παρόμοιοι ΔΟΕΕ πρέπει να 
οφείλουν να γνωστοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και τις πηγές 
μόχλευσης στους ΟΕΕ τους. Οι 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από 
αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι 
αθροιστικές και να ανταλλάσσονται με 
άλλες αρχές της Κοινότητας ώστε να 
διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση του 
αντικτύπου της μόχλευσης των ΟΕΕ υπό 
τη διαχείριση ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια μόχλευσης πρέπει να ορισθούν σε συστηματικά σημαντική βάση.

Τροπολογία 238
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
στις επενδυτικές τους στρατηγικές
μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές οι 
οποίες προκαλούν συγκεκριμένους 
κινδύνους. Οι απαραίτητες πληροφορίες 
για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση 

(15) Δεδομένου ότι ένας ΔΟΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιεί μόχλευση σε επίπεδο ΟΕΕ 
και μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρει στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν μόχλευση σε συστημικά 
σημαντική βάση. Οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τον εντοπισμό, την 
παρακολούθηση και την ανταπόκριση 
στους εν λόγω κινδύνους δεν έχουν 
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και την ανταπόκριση στους εν λόγω 
κινδύνους δεν έχουν συλλεχθεί με ενιαίο 
τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα, και δεν 
έχει πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε 
όλα τα κράτη μέλη ώστε να 
προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές κινδύνου 
για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Κοινότητας. Για την επανόρθωση αυτής 
της κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε 
ισχύ ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν συνεχώς υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης στις επενδυτικές 
στρατηγικές τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ 
πρέπει να οφείλουν να γνωστοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις 
πηγές μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αθροιστικές και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη 
την Ένωση, και δεν έχει πραγματοποιηθεί 
η ανταλλαγή τους σε όλα τα κράτη μέλη 
ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές 
κινδύνου για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης. 
Για την επανόρθωση αυτής της 
κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ 
ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν μόχλευση σε 
επίπεδο ΟΕΕ σε συστημικά σημαντική 
βάση. Παρόμοιοι ΔΟΕΕ πρέπει να 
οφείλουν να γνωστοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και τις πηγές 
μόχλευσης στους ΟΕΕ τους. Οι 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από 
αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι 
αθροιστικές και να ανταλλάσσονται με 
άλλες αρχές της Κοινότητας ώστε να 
διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση του 
αντικτύπου της μόχλευσης των ΟΕΕ υπό 
τη διαχείριση ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

Or. en

Τροπολογία 239
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεδομένου ότι οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα μόχλευσης 
στις επενδυτικές τους στρατηγικές
μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές οι 
οποίες προκαλούν συγκεκριμένους 

(15) Δεδομένου ότι ένας ΔΟΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιεί μόχλευση σε επίπεδο ΟΕΕ 
και μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
συνεισφέρει στη δημιουργία ενός 
συστημικού κινδύνου ή αγορών με μη 
ομαλές συνθήκες, θα πρέπει να επιβληθούν 
ειδικές απαιτήσεις στους ΔΟΕΕ οι οποίοι 
χρησιμοποιούν μόχλευση σε συστημικά 
σημαντική βάση. Οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τον εντοπισμό, την 
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κινδύνους. Οι απαραίτητες πληροφορίες 
για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση 
και την ανταπόκριση στους εν λόγω 
κινδύνους δεν έχουν συλλεχθεί με ενιαίο 
τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα, και δεν 
έχει πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή τους σε 
όλα τα κράτη μέλη ώστε να 
προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές κινδύνου 
για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Κοινότητας. Για την επανόρθωση αυτής 
της κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε 
ισχύ ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν συνεχώς υψηλά 
επίπεδα μόχλευσης στις επενδυτικές 
στρατηγικές τους. Οι εν λόγω ΔΟΕΕ 
πρέπει να οφείλουν να γνωστοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις 
πηγές μόχλευσης. Οι εν λόγω πληροφορίες 
πρέπει να είναι αθροιστικές και να 
ανταλλάσσονται με άλλες αρχές της 
Κοινότητας ώστε να διευκολυνθεί η 
συλλογική ανάλυση του αντικτύπου της 
μόχλευσης των εν λόγω ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

παρακολούθηση και την ανταπόκριση 
στους εν λόγω κινδύνους δεν έχουν 
συλλεχθεί με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη 
την Ένωση, και δεν έχει πραγματοποιηθεί 
η ανταλλαγή τους σε όλα τα κράτη μέλη 
ώστε να προσδιοριστούν οι πιθανές πηγές 
κινδύνου για τη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης. 
Για την επανόρθωση αυτής της 
κατάστασης, θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ 
ειδικές απαιτήσεις για τους ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν μόχλευση σε 
επίπεδο ΟΕΕ σε συστημικά σημαντική 
βάση. Παρόμοιοι ΔΟΕΕ πρέπει να 
οφείλουν να γνωστοποιούν πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση και τις πηγές 
μόχλευσης στους ΟΕΕ τους. Οι 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από 
αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι 
αθροιστικές και να ανταλλάσσονται με 
άλλες αρχές της Κοινότητας ώστε να 
διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση του 
αντικτύπου της μόχλευσης των ΟΕΕ υπό 
τη διαχείριση ΔΟΕΕ στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της 
Κοινότητας, καθώς και η κοινή 
ανταπόκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρώ ότι η οδηγία πρέπει να υποχρεώνει τους ΔΟΕΕ να θέτουν συγκεκριμένα όρια 
μόχλευσης, όπως προτείνεται από την έκθεση Gauzès (τροπολογία 11). Σε γενικές γραμμές η εν 
λόγω τροπολογία ακολουθεί τη συμβιβαστική πρόταση της Σουηδικής Προεδρίας.

Τροπολογία 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Λαμβάνοντας υπόψη τον γενικό 
στόχο της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και της συγκράτησης του 
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συστημικού κινδύνου, ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί σε χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς όπως είναι οι δανειοδοτικοί 
οργανισμοί και οι συγκεντρωτικοί 
μεσίτες, οι οποίοι αποτελούν 
καθοριστικούς εταίρους των ΟΕΕ και 
δραστηριοποιούνται στη δημιουργία 
διεργασιών κινδύνου. Οι οργανισμοί 
αυτοί, εκτός από τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις αποκάλυψης προς τις 
αρμόδιες αρχές, πρέπει επίσης να 
υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις 
κεφαλαίου λαμβάνοντας υπόψη τον 
κίνδυνο που προκαλούν ανάλογα με τους 
δεσμούς τους με ΟΕΕ. Επιπλέον, η 
σύγκρουση συμφερόντων που 
δημιουργείται όταν οι οργανισμοί αυτοί 
διευθύνουν οι ίδιοι ΟΕΕ παράλληλα με 
την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες 
τους, πρέπει να αντιμετωπιστεί 
επειγόντως στα κατάλληλα νομοθετικά 
κείμενα.

Or. en

Τροπολογία 241
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η χρηματοδότηση που παρέχεται 
σε ΔΟΕΕ που χρησιμοποιούν υψηλό 
επίπεδο μόχλευσης στις επενδυτικές 
στρατηγικές τους σε συστηματική βάση, 
πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά. 
Προς τούτο, πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικός συντονισμός μεταξύ ΕΑΚΑΑ και 
ΕΤΑ έτσι ώστε να παρακολουθείται το 
επίπεδο χρηματοδότησης που παρέχεται 
σε τέτοιους ΔΟΕΕ από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναλαμβάνουν αυτές τις δραστηριότητες.
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Τροπολογία 242
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η χρηματοδότηση που παρέχεται 
σε ΔΟΕΕ που χρησιμοποιούν υψηλό 
επίπεδο μόχλευσης στις επενδυτικές 
στρατηγικές τους σε συστηματική βάση, 
πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά. 
Προς τούτο, πρέπει να δημιουργηθεί 
ειδικός συντονισμός μεταξύ ΕΑΚΑΑ και 
ΕΤΑ έτσι ώστε να παρακολουθείται το 
επίπεδο χρηματοδότησης που παρέχεται 
σε τέτοιους ΔΟΕΕ από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
αναλαμβάνουν αυτές τις δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 243
Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Τα προβλήματα ρευστότητας που 
δημιουργούνται από ορισμένους ΟΕΕ που 
χρησιμοποιούν υψηλή μόχλευση στις 
επενδυτικές στρατηγικές τους, καθώς και 
τα αποτελέσματα διάχυσης αυτών έχουν 
συνεισφέρει στην αύξηση του 
χρηματοπιστωτικού συστημικού 
κινδύνου. Η παράμετρος αυτή έχει 
ιδιαίτερη σημασία για ανοικτά 
επενδυτικά κεφάλαια όπου μια 
ενδεχόμενη ομαδική κίνηση επενδυτών 
εναντίον ενός αμοιβαίου κεφαλαίου θα 
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μπορούσε εύκολα να μολύνει την έκθεση 
άλλων συμμετεχόντων της αγοράς στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κίνδυνος ρευστότητας αποτελεί σημαντικό μερίδιο του συστημικού κινδύνου στην περίπτωση 
των ανοικτών αμοιβαίων κεφαλαίων λόγω της υψηλής πιθανότητας να σημειωθεί το φαινόμενο 
της αγέλης με αποτέλεσμα οι τιμές της αγοράς να κινηθούν προς μία κατεύθυνση. Κατά 
συνέπεια, ζητείται επιμόνως από την Επιτροπή να διατυπώσει τα εκτελεστικά μέτρα που θα 
αντιμετωπίσουν επίσης τα σχετικά με τη ρευστότητα ζητήματα που δημιουργούνται από τη 
λειτουργία των ΑΕΕ.

Τροπολογία 244
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δραστηριότητες ΔΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και την 
αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Κρίνεται 
αναγκαίο να επιτρέπεται στην Επιτροπή
να επιβάλλει όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις που οι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης επί συστηματικής βάσεως. Τα 
όρια του ανώτατου ποσού μόχλευσης 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πτυχές που 
άπτονται της πηγής μόχλευσης και των 
στρατηγικών που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ. 
Πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον 
ουσιαστικά δυναμικό χαρακτήρα της 
διαχείρισης της μόχλευσης από τους 
περισσότερους ΔΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Εν 
προκειμένω, τα όρια της μόχλευσης θα 
μπορούσαν, για παράδειγμα, να 

(16) Οι δραστηριότητες ΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και την 
αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Κρίνεται 
αναγκαίο να επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ΕΑΚΑΑ) να επιβάλλει όρια στο επίπεδο 
μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΟΕΕ. Τα όρια του 
ανώτατου ποσού μόχλευσης πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη πτυχές που άπτονται της 
πηγής μόχλευσης και των στρατηγικών 
που εφαρμόζει ο ΟΕΕ. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τον ουσιαστικά 
δυναμικό χαρακτήρα της διαχείρισης της 
μόχλευσης από τους περισσότερους ΟΕΕ
που χρησιμοποιούν μόχλευση. Εν 
προκειμένω, τα όρια της μόχλευσης θα 
μπορούσαν, για παράδειγμα, να 
συνίστανται είτε σε κατώφλι το οποίο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα 
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συνίστανται είτε σε κατώφλι το οποίο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα 
στιγμή είτε σε όριο ως προς τον μέσο όρο 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας).

στιγμή είτε σε όριο ως προς τον μέσο όρο 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας). Η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις 
σχετικά με τους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
μόχλευση, οι οποίες εκτίθενται στην 
παρούσα οδηγία, εφαρμόζονται σε όλα τα 
αμοιβαία κεφάλαια, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων 
κεφαλαίων των ΟΣΕΚΑ, που 
χρησιμοποιούν μόχλευση για τις 
επενδύσεις στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει όρια στη μόχλευση που χρησιμοποιούν οι 
ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δραστηριότητες ΔΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και την 
αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Κρίνεται 
αναγκαίο να επιτρέπεται στην Επιτροπή
να επιβάλλει όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις που οι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης επί συστηματικής βάσεως. Τα 
όρια του ανώτατου ποσού μόχλευσης 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πτυχές που 
άπτονται της πηγής μόχλευσης και των 
στρατηγικών που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ. 

(16) Οι δραστηριότητες ΔΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και την 
αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Η μόχλευση 
είναι έννοια που ορίζεται δύσκολα. Οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου 
εδρεύουν οι ΔΟΕΕ θα πρέπει ωστόσο να 
έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν όρια 
στο επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ σε περιόδους 
ακραίας πίεσης στις αγορές. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να ενημερώνουν την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και 
Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και την Επιτροπή για 
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Πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον 
ουσιαστικά δυναμικό χαρακτήρα της 
διαχείρισης της μόχλευσης από τους 
περισσότερους ΔΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Εν 
προκειμένω, τα όρια της μόχλευσης θα 
μπορούσαν, για παράδειγμα, να 
συνίστανται είτε σε κατώφλι το οποίο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα 
στιγμή είτε σε όριο ως προς τον μέσο όρο 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας).

οποιοδήποτε νέο μέτρο.

Or. en

Τροπολογία 246
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δραστηριότητες ΔΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και 
την αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Κρίνεται 
αναγκαίο να επιτρέπεται στην Επιτροπή
να επιβάλλει όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις που οι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης επί συστηματικής βάσεως. Τα 
όρια του ανώτατου ποσού μόχλευσης
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πτυχές που 
άπτονται της πηγής μόχλευσης και των 
στρατηγικών που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ. 
Πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον 
ουσιαστικά δυναμικό χαρακτήρα της 
διαχείρισης της μόχλευσης από τους 
περισσότερους ΔΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Εν 
προκειμένω, τα όρια της μόχλευσης θα 

(16) Κρίνεται αναγκαίο να επιτρέπεται 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
όπου εδρεύει ο ΔΟΕΕ να επιβάλλει όρια 
στο επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ σε ΟΕΕ όταν 
μπορεί να απειληθεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Τα όρια αυτά πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη πτυχές που άπτονται της 
πηγής μόχλευσης και των στρατηγικών 
που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ, καθώς και τις 
συνθήκες της αγοράς στις οποίες 
λειτουργεί ο ΟΕΕ. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τον ουσιαστικά 
δυναμικό χαρακτήρα της διαχείρισης της 
μόχλευσης από τους περισσότερους ΔΟΕΕ 
που χρησιμοποιούν μόχλευση στους ΟΕΕ 
τους και τις ενδεχόμενες ενισχυτικές των 
κυκλικών τάσεων επιπτώσεις. 
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μπορούσαν, για παράδειγμα, να 
συνίστανται είτε σε κατώφλι το οποίο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα 
στιγμή είτε σε όριο ως προς τον μέσο όρο 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας).

Or. en

Αιτιολόγηση

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Τροπολογία 247
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δραστηριότητες ΔΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και 
την αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Κρίνεται 
αναγκαίο να επιτρέπεται στην Επιτροπή
να επιβάλλει όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις που οι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης επί συστηματικής βάσεως. Τα 

(16) Κρίνεται αναγκαίο να επιτρέπεται 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
όπου εδρεύει ο ΔΟΕΕ να επιβάλλει όρια 
στο επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ σε ΟΕΕ όταν 
μπορεί να απειληθεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Τα όρια αυτά πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη πτυχές που άπτονται της 
πηγής μόχλευσης και των στρατηγικών 
που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ, καθώς και τις 
συνθήκες της αγοράς στις οποίες 
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όρια του ανώτατου ποσού μόχλευσης
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πτυχές που 
άπτονται της πηγής μόχλευσης και των 
στρατηγικών που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ. 
Πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον 
ουσιαστικά δυναμικό χαρακτήρα της 
διαχείρισης της μόχλευσης από τους 
περισσότερους ΔΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Εν 
προκειμένω, τα όρια της μόχλευσης θα 
μπορούσαν, για παράδειγμα, να 
συνίστανται είτε σε κατώφλι το οποίο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα 
στιγμή είτε σε όριο ως προς τον μέσο όρο 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας).

λειτουργεί ο ΟΕΕ. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τον ουσιαστικά 
δυναμικό χαρακτήρα της διαχείρισης της 
μόχλευσης από τους περισσότερους ΔΟΕΕ 
που χρησιμοποιούν μόχλευση στους ΟΕΕ 
τους και τις ενδεχόμενες ενισχυτικές των 
κυκλικών τάσεων επιπτώσεις. 

Or. en

Τροπολογία 248
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι δραστηριότητες ΔΟΕΕ που 
βασίζονται στη χρήση υψηλών επιπέδων 
μόχλευσης είναι δυνατόν να είναι 
καταστροφικές για τη σταθερότητα και 
την αποδοτική λειτουργία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Κρίνεται 
αναγκαίο να επιτρέπεται στην Επιτροπή
να επιβάλλει όρια στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
ΔΟΕΕ, ιδίως στις περιπτώσεις που οι 
ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν υψηλά επίπεδα 
μόχλευσης επί συστηματικής βάσεως. Τα 
όρια του ανώτατου ποσού μόχλευσης
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πτυχές που 
άπτονται της πηγής μόχλευσης και των 
στρατηγικών που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ. 
Πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον 
ουσιαστικά δυναμικό χαρακτήρα της 

(16) Κρίνεται αναγκαίο να επιτρέπεται 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
όπου εδρεύει ο ΔΟΕΕ να επιβάλλει όρια 
στο επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ σε ΟΕΕ όταν 
μπορεί να απειληθεί η σταθερότητα και η 
ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Τα όρια αυτά πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη πτυχές που άπτονται της 
πηγής μόχλευσης και των στρατηγικών 
που εφαρμόζει ο ΔΟΕΕ, καθώς και τις 
συνθήκες της αγοράς στις οποίες 
λειτουργεί ο ΟΕΕ. Πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τον ουσιαστικά 
δυναμικό χαρακτήρα της διαχείρισης της 
μόχλευσης από τους περισσότερους ΔΟΕΕ 
που χρησιμοποιούν μόχλευση στους ΟΕΕ 
τους και τις ενδεχόμενες ενισχυτικές των 
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διαχείρισης της μόχλευσης από τους 
περισσότερους ΔΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υψηλό επίπεδο μόχλευσης. Εν 
προκειμένω, τα όρια της μόχλευσης θα 
μπορούσαν, για παράδειγμα, να 
συνίστανται είτε σε κατώφλι το οποίο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα 
στιγμή είτε σε όριο ως προς τον μέσο όρο 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου 
(μηνιαίας ή τριμηνιαίας).

κυκλικών τάσεων επιπτώσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να περιμένουμε από την Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να θέτει αυτούς τους 
περιορισμούς, ενώ οποιαδήποτε τέτοια εξουσία θα επηρέαζε δυσμενώς την εμπιστοσύνη των 
αγορών και θα μπορούσε να συμβάλει στην αστάθεια σε καιρούς αναταραχών. Η παρούσα 
τροπολογία ακολουθεί τη συμβιβαστική πρόταση της Σουηδικής Προεδρίας .

Τροπολογία 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι ακάλυπτες πωλήσεις είναι μια 
πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως 
από ΔΟΕΕ και άλλους συμμέτοχους στις 
αγορές. Παρόλο που ορισμένες φορές 
ενδέχεται να διαδραματίζουν χρήσιμο 
ρόλο στη διατήρηση της ρευστότητας 
των αγορών, επίσης καθιστούν τις αγορές 
πιο ευμετάβλητες και συμβάλλουν στην 
αποσταθεροποίησή τους διότι ενισχύουν 
τις επιπτώσεις. Ο ρόλος που 
διαδραματίζουν οι ακάλυπτες πωλήσεις 
στην επιτάχυνση μιας καθοδικής 
στροφής της αγοράς έχει τεκμηριωθεί 
από μακρού οποτεδήποτε συμβαίνει 
κρίση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Επιπλέον, οι ακάλυπτες πωλήσεις 
δύνανται να ενθαρρύνουν τη διάδοση 
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ψευδών φημών με σκοπό την άντληση 
κέρδους από μία αγορά που βρίσκεται σε 
πτωτική τροχιά. Δεδομένου ότι η εύτακτη 
λειτουργία και ακεραιότητα των αγορών 
έχει ζωτική σημασία για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
μακροπρόθεσμων επενδυτών, οι οποίοι 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
χρηματοδότηση της οικονομίας, και 
δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών απαιτεί 
κοινές πρακτικές εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προκειμένου να αποφεύγεται το 
ρυθμιστικό αρμπιτράζ, η οδηγία 
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2003 σχετικά με τις πράξεις προσώπων 
που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες 
και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς 
(κατάχρηση αγοράς) πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ακάλυπτες 
πωλήσεις, ενώ πρέπει να απαγορευθούν οι 
ανοικτές ακάλυπτες πωλήσεις (naked 
short selling). Η Επιτροπή πρέπει να 
λάβει υπόψη της, κατά την καθιέρωση 
και στη συνέχεια την τροποποίηση των 
κανόνων, τις διατάξεις που ισχύουν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ένα κοινό πρότυπο και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού και έτσι να 
διευκολυνθεί η τακτική λειτουργία των 
παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών 
αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Τροπολογία 250
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι 
όλοι οι συμμέτοχοι στην αγορά που 
επιδίδονται σε ακάλυπτες πωλήσεις 
υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις. Για το 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει ένα οριζόντιο μέτρο που να 
εξασφαλίζει ισότιμες συνθήκες 
ανταγωνισμού μεταξύ ΔΟΕΕ και άλλων 
χρηστών των ακάλυπτων πωλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε κάποιες θεμιτές εταιρικές ενέργειες αντιστάθμισης ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν "ανοικτές" 
ακάλυπτες πωλήσεις. Οποιοδήποτε μέτρο πρέπει να ληφθεί σε οριζόντια βάση έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού και να αποφεύγεται το ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

Τροπολογία 251
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Επιβάλλεται να θεσπισθεί ένα 
οριζόντιο μέτρο σε ενωσιακό επίπεδο το 
οποίο να απαγορεύει τις ανοικτές 
ακάλυπτες πωλήσεις στην Ένωση και να 
αντιμετωπίζει τα γενικά ζητήματα των 
ακάλυπτων πωλήσεων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ανοικτές ακάλυπτες πωλήσεις δεν πρέπει να επιτρέπονται σε καμιά περίπτωση, ενώ πρέπει 
επίσης να αντιμετωπισθεί το ζήτημα των ακάλυπτων πωλήσεων κατά οριζόντιο τρόπο έτσι ώστε 
να προστατευθούν οι ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού στην Ένωση.

Τροπολογία 252
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι ακάλυπτες πωλήσεις 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και αποτελούν θεμιτή επενδυτική 
τεχνική. Ωστόσο, υπάρχει η ανησυχία ότι, 
ιδίως σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, οι 
ανοικτές πωλήσεις ενδέχεται να 
συμβάλλουν στη δημιουργία αναταραχής 
στην αγορά. Επομένως, οι ακάλυπτες 
πωλήσεις πρέπει να λειτουργούν μέσα σε 
ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο 
έτσι ώστε να μειώνονται οι ενδεχόμενες 
αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις τους. 
Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή πρέπει 
να εγκρίνει έναν οριζόντιο μηχανισμό 
ώστε να αποφευχθούν οι ανακολουθίες 
και να επιτευχθούν ισότιμες συνθήκες 
ανταγωνισμού σε όλη τη νομοθεσία της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 253
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι ακάλυπτες πωλήσεις 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
λειτουργία των χρηματοπιστωτικών 
αγορών και αποτελούν θεμιτή επενδυτική 
τεχνική. Ωστόσο, υπάρχει η ανησυχία ότι, 
ιδίως σε ακραίες συνθήκες της αγοράς, οι 
ανοικτές πωλήσεις ενδέχεται να 
συμβάλλουν στη δημιουργία αναταραχής 
στην αγορά. Επομένως, οι ανοικτές 
πωλήσεις πρέπει να λειτουργούν μέσα σε 
ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο 
έτσι ώστε να μειώνονται οι ενδεχόμενες 
αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέπεια με το στόχο που επιδιώκει να επιτύχει το ΕΣΣΚ και το έργο που έχει ήδη εκτελέσει, 
επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα συνολικό εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
αποκάλυψη των ακάλυπτων πωλήσεων σε ξεχωριστή νομοθετική πράξη η οποία να έχει 
εφαρμογή σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Τροπολογία 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τη 
Χρηματοπιστωτική Εποπτεία που 
προεδρεύεται από τον Jacques De 
Larosière έχουν προτείνει τη δημιουργία 
ενός συνολικού πιστωτικού μητρώου. Η 
δημιουργία ενός παγκόσμιου καταλόγου 
όλων των αγοραπωλητικών θέσεων 
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αναμένεται να βοηθήσει στον εντοπισμό 
του συστημικού κινδύνου που απορρέει 
από την πιστωτική έκθεση και την 
έκθεση των αντισυμβαλλομένων και από 
φαινόμενα αγέλης και "μεταδοτικών 
νόσων" στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Έτσι, πρέπει να δημιουργηθεί μητρώο 
από το ΕΣΣΚ και να καταχωρούνται σε 
αυτό όλες οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης από ΔΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16γ) Η ανάρμοστη συμπεριφορά των 
ΔΟΕΕ αλλά και άλλων παραγόντων της 
αγοράς, μέσω της χρήσης ορισμένων 
τεχνικών όπως οι κρυφές αγορές ή οι 
κενές ψήφοι, θα μπορούσαν να έχουν 
αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις στις 
ενωσιακές αγορές. Προκειμένου να 
περισταλούν οι κρυφές αγορές, πρέπει να 
θεσπισθεί ένα κατάλληλο καθεστώς 
αποκάλυψης το οποίο να περιλαμβάνει 
τόσο τις άμεσες θέσεις με δικαίωμα 
ψήφου από πλευράς μεριδίων απόλυτης 
κυριότητας όσο και τις έμμεσες θέσεις 
που έχουν αποκτηθεί μέσω συναλλαγών 
παραγώγων ή χρηματοπιστωτικών 
μηχανισμών που παρέχουν δικαιώματα 
σε νεοεκδοθέντα μερίδια. Η πρακτική της 
κενής ψήφου πρέπει να απαγορευθεί 
δεδομένου ότι είναι επιζήμια για τις 
εταιρείες και για τις αγορές. Από την 
άποψη αυτή, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει την οδηγία 2004/109/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 
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σχετικά με την εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με 
την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες 
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν 
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά1, την οδηγία 
2007/14/ΕΚ της 8ης Μαρτίου 2007 
σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών
κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για 
την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 
διαφάνειας αναφορικά με την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη 
αγορά2 καθώς και την οδηγία 2007/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 
σχετικά με την άσκηση ορισμένων 
δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων 
εταιρειών3.
1 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σελ. 38.
2 ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σελ. 27.
3 ΕΕ L 184 της 11.7.2007, σελ. 17.

Or. en

Τροπολογία 256
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο επεξεργασίας ενός 
ευρωπαϊκού καθεστώτος για τις ιδιωτικές 
τοποθετήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 257
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι 
ένας ΔΟΕΕ παρέχει σε όλες τις εταιρείες 
στις οποίες μπορεί να ασκήσει ελέγχουσα 
ή καθοριστική επιρροή τις απαραίτητες 
πληροφορίες προκειμένου η εταιρεία να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η εν 
λόγω ελέγχουσα επιρροή, βραχυπρόθεσμα 
ή μεσοπρόθεσμα, επηρεάζει την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της. 
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις για τους 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι 
είναι σε θέση να ασκήσουν ελέγχουσα 
επιρροή σε μια εισηγμένη ή μη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία, ιδίως για την 
κοινοποίηση της ύπαρξης της εν λόγω 
θέσης και τη γνωστοποίηση πληροφοριών 
προς την εταιρεία και όλους τους άλλους 
μετόχους της σχετικά με τις προθέσεις 
των ΔΟΕΕ όσον αφορά τη μελλοντική 
επιχειρηματική ανάπτυξη και άλλες 
προγραμματισμένες αλλαγές της 
ελεγχόμενης εταιρείας. Πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ αυξημένες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για τη διασφάλιση διαφάνειας 
αναφορικά με την ελεγχόμενη εταιρεία. Οι 
ετήσιες εκθέσεις των σχετικών ΟΕΕ 
πρέπει να συμπληρώνονται με 
πληροφορίες οι οποίες αφορούν ειδικά 
τον τύπο επένδυσης και την ελεγχόμενη 
εταιρεία.

(17) Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι 
ένας ΔΟΕΕ παρέχει σε όλες τις εταιρείες 
στις οποίες μπορεί να ασκήσει ελέγχουσα 
ή καθοριστική επιρροή τις απαραίτητες 
πληροφορίες προκειμένου η εταιρεία να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η εν 
λόγω ελέγχουσα επιρροή, βραχυπρόθεσμα 
ή μεσοπρόθεσμα, επηρεάζει την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της. 
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις για τους 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι 
είναι σε θέση να ασκήσουν ελέγχουσα 
επιρροή σε μια μη εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία. Πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ αυξημένες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για τη διασφάλιση διαφάνειας 
αναφορικά με την ελεγχόμενη εταιρεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες απαιτήσεις διαφάνειας είναι υπερβολικές· θα έπρεπε να γίνουν πιο λογικές 
και ισορροπημένες.
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Τροπολογία 258
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι 
ένας ΔΟΕΕ παρέχει σε όλες τις εταιρείες 
στις οποίες μπορεί να ασκήσει ελέγχουσα 
ή δεσπόζουσα επιρροή τις απαραίτητες 
πληροφορίες προκειμένου η εταιρεία να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η εν 
λόγω ελέγχουσα επιρροή, βραχυπρόθεσμα 
ή μεσοπρόθεσμα, επηρεάζει την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της. 
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις για τους 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι 
είναι σε θέση να ασκήσουν ελέγχουσα 
επιρροή σε μια εισηγμένη ή μη στο 
χρηματιστήριο εταιρεία, ιδίως για την 
κοινοποίηση της ύπαρξης της εν λόγω 
θέσης και τη γνωστοποίηση πληροφοριών 
προς την εταιρεία και όλους τους άλλους 
μετόχους της σχετικά με τις προθέσεις των 
ΟΕΕ όσον αφορά τη μελλοντική 
επιχειρηματική ανάπτυξη και άλλες 
προγραμματισμένες αλλαγές της 
ελεγχόμενης εταιρείας. Πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ αυξημένες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για τη διασφάλιση διαφάνειας 
αναφορικά με την ελεγχόμενη εταιρεία. Οι 
ετήσιες εκθέσεις των σχετικών ΟΕΕ πρέπει 
να συμπληρώνονται με πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν ειδικά τον τύπο επένδυσης 
και την ελεγχόμενη εταιρεία.

(17) Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι 
ένας ΔΟΕΕ παρέχει σε όλες τις εταιρείες 
στις οποίες μπορεί να ασκήσει ελέγχουσα 
ή καθοριστική επιρροή τις απαραίτητες 
πληροφορίες προκειμένου η εταιρεία να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η εν 
λόγω ελέγχουσα επιρροή, βραχυπρόθεσμα 
ή μεσοπρόθεσμα, επηρεάζει την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της. 
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
εφαρμοστούν ειδικές διατάξεις για τους 
ΟΕΕ οι οποίοι είναι σε θέση να ασκήσουν 
ελέγχουσα επιρροή σε μια εισηγμένη ή μη 
στο χρηματιστήριο εταιρεία, ιδίως για την 
κοινοποίηση της ύπαρξης της εν λόγω 
θέσης και τη γνωστοποίηση πληροφοριών 
προς την εταιρεία και όλους τους άλλους 
μετόχους της σχετικά με τις προθέσεις των 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη μελλοντική 
επιχειρηματική ανάπτυξη και άλλες 
προγραμματισμένες αλλαγές της 
ελεγχόμενης εταιρείας. Πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ αυξημένες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για τη διασφάλιση διαφάνειας 
αναφορικά με την ελεγχόμενη εταιρεία. Οι 
ετήσιες εκθέσεις των σχετικών ΟΕΕ πρέπει 
να συμπληρώνονται με πληροφορίες οι 
οποίες αφορούν ειδικά τον τύπο επένδυσης 
και την ελεγχόμενη εταιρεία. Η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις
σχετικά με τους ΟΕΕ που ασκούν 
ελέγχουσα ή δεσπόζουσα επιρροή σε 
εταιρείες εγκατεστημένες στην Ένωση 
και που εκτίθενται στην παρούσα οδηγία 
εφαρμόζονται σε όλα τα αμοιβαία 
κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των 
ΟΣΕΚΑ, που ασκούν μία τέτοια 
ελέγχουσα ή δεσπόζουσα επιρροή σε 
εταιρείες εγκατεστημένες στην Ένωση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να είναι ίδιες για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια (ευρωπαϊκά ή μη) που 
ασκούν ελέγχουσα ή δεσπόζουσα επιρροή σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

Τροπολογία 259
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι οι 
εταιρείες χαρτοφυλακίου δεν υπόκεινται 
σε αυστηρότερες απαιτήσεις από 
οποιεσδήποτε άλλες μη εισηγμένες 
εταιρείες που λαμβάνουν ιδιωτικές 
τοποθετήσεις, με εξαίρεση τις επενδύσεις 
που παρέχονται από ΔΟΕΕ. Για το σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει 
επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας του 
εταιρικού δικαίου καθώς και των 
σχετικών οδηγιών του
χρηματοπιστωτικού τομέα το ταχύτερο 
δυνατό και σε κάθε περίπτωση έως τις 
...* και να επιφέρει τις απαραίτητες 
αλλαγές υπό τη μορφή νομοθετικών 
τροπολογιών, που πρέπει να 
εξασφαλίζουν ισότιμες συνθήκες 
ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών 
χαρτοφυλακίου και άλλων εταιρειών.
* ΕΕ: να εισαχθεί παρακαλώ η ημερομηνία θέσης 
σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ ΔΟΕΕ και άλλων επενδυτών που 
αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε μη εισηγμένες εταιρείες.
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Τροπολογία 260
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι οι 
εταιρείες χαρτοφυλακίου δεν υπόκεινται 
σε αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές 
που ισχύουν από οποιοδήποτε άλλο 
εκδότη ή εισηγμένη εταιρεία που 
λαμβάνει ιδιωτικές τοποθετήσεις πλην 
των επενδύσεων που παρέχονται από 
ΔΟΕΕ. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να πραγματοποιήσει επισκόπηση 
της σχετικής νομοθεσίας στον τομέα του 
εταιρικού δικαίου καθώς και των 
σχετικών οδηγιών του
χρηματοπιστωτικού τομέα έως τις ...* και 
να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες 
αλλαγές υπό τη μορφή νομοθετικών 
τροπολογιών, που πρέπει να 
εξασφαλίσουν παρόμοιες ισότιμες 
συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ 
εταιρειών χαρτοφυλακίου και λοιπών
εταιρειών.
* ΕΕ: παρακαλώ να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 261
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
επιβάλλει δυσανάλογο φόρτο ιδίως σε 
σχέση με μικρού και μεσαίου μεγέθους 
ΟΕΕ, οι οποίοι δεν δημιουργούν 
συστημικό κίνδυνο και δεν απειλούν την 



AM\804881EL.doc 119/181 PE438.424v02-00

EL

ακεραιότητα των αγορών. Ένα από τα 
εργαλεία με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος είναι η ορθή εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας. Η αρχή 
αυτή πρέπει να εφαρμόζεται γενικά στις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται σε ΔΟΕΕ, 
ΟΕΕ, θεματοφύλακες και εκτιμητές, 
καθώς και για την άσκηση των 
εποπτικών εξουσιών. Όλα τα μέτρα της 
παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση, πρέπει κατά συνέπεια να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
χαρακτήρα, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ και ΟΕΕ. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
καταστρατηγείται η οδηγία σε επιπτώσεις
που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
τεχνητή διαίρεση των κεφαλαίων που 
υφίστανται διαχείριση από τον ίδιο 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή δυσανάλογων απαιτήσεων στους ΔΟΕΕ των οποίων οι 
δραστηριότητες δεν δημιουργούν ουσιαστικούς συστημικούς κινδύνους και προκειμένου να 
αντικατοπτρισθούν οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων ΟΕΕ και των ρυθμιστικών 
ανησυχιών που δημιουργούν οι δραστηριότητές τους, επιβάλλεται να εφαρμοσθεί η αρχή της 
αναλογικότητας και της διαφοροποίησης στις διατάξεις της οδηγίας.

Τροπολογία 262
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
είναι υπερβολικά επαχθής για μικρούς 
ΟΕΕ που δεν δημιουργούν συστημικό 
κίνδυνο και δεν απειλούν την 
ακεραιότητα των αγορών. Ένα από τα 
εργαλεία με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί 
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αυτός ο στόχος είναι η ορθή εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας. Η αρχή 
αυτή πρέπει να εφαρμόζεται γενικά στις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται σε ΔΟΕΕ, 
ΟΕΕ, θεματοφύλακες και εκτιμητές, 
καθώς και για την άσκηση των 
εποπτικών εξουσιών. Όλα τα μέτρα της 
παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση, πρέπει κατά συνέπεια να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
χαρακτήρα, το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα ή την ιδιομορφία της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 
όπως είναι οι διαχειριστές επενδυτικών 
οργανισμών μικρο-χρηματοδοτήσεων, για 
τους οποίους πρέπει να ισχύουν 
προσαρμοσμένες απαιτήσεις για την 
αποτίμηση και την υποβολή εκθέσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αναλογικότητας πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη ρύθμιση προσαρμοσμένη στις 
ιδιομορφίες ορισμένων τύπων οργανισμών, όπως οι οργανισμοί μικρο-χρηματοδότησης, χωρίς 
να τους εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο της επικείμενης οδηγίας ΟΣΕΚΑ V.

Τροπολογία 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Δεν υπάρχει πανενωσιακή βάση 
δεδομένων με τυποποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με τους ΔΟΕΕ. Ως 
αποτέλεσμα, υπάρχει κενό πληροφόρησης 
το οποίο δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί 
από τις πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος 
ο κλάδος. Κατά συνέπεια έχει καίρια 
σημασία να δημιουργηθεί μια στατιστική 
βάση δεδομένων που να συγκεντρώνει 
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πληροφορίες για τους ΔΟΕΕ. Αυτή η 
βάση δεδομένων θα πρέπει να 
συγκροτηθεί από την Επιτροπή, η οποία 
θα έχει και τη διαχείρισή της.

Or. en

Τροπολογία 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Οι ΔΟΕΕ που ελέγχουν μία εταιρεία 
και επιθυμούν να πωλήσουν περιουσιακά 
στοιχεία προκειμένου να αποπληρώσουν 
ένα τμήμα του χρέους αγοράς πρέπει να 
υφίστανται τον δέοντα έλεγχο. Προς 
τούτο, σε περίπτωση που εταιρεία υπό 
τον έλεγχο ιδιωτικού επενδυτικού 
κεφαλαίου επιθυμεί να πωλήσει 
εταιρικούς πόρους από οποιαδήποτε 
ουσιαστική άποψη, η διοίκηση τόσο της 
εταιρείας-στόχου όσο και των οχημάτων 
αγοράς πρέπει να εκδώσουν δήλωση 
αναφέροντας το λόγο για τον οποίο 
πραγματοποιείται η πώληση και 
πιστοποιώντας ότι η προτεινόμενη 
πώληση είναι προς το συμφέρον της 
εταιρείας-στόχου. Σε περίπτωση που η 
προτεινόμενη πώληση συνδέεται με 
εξόφληση του χρέους αγοράς, πρέπει να 
γίνει ενημέρωση και διαβούλευση με τους 
εργαζομένους της εταιρείας-στόχου. Σε 
περίπτωση που η εταιρεία καθίσταται 
αφερέγγυα μετά την απογύμνωση 
περιουσιακών στοιχείων, υπεύθυνη 
πρέπει να θεωρηθεί η εταιρεία του 
ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου. 
Γενικότερα, η διοίκηση εταιρειών υπό 
καθεστώς μοχλευμένης εξαγοράς 
(leverage buy-out) πρέπει να υποχρεούται 
να εκδίδει δήλωση στην οποία να 
πιστοποιείται ότι οι εκροές κεφαλαίου, 
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συμπεριλαμβανομένων των 
καταβαλλομένων αμοιβών, είναι προς το 
μακροπρόθεσμο συμφέρον της εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μακροπρόθεσμης μεγέθυνσής της και των 
αναγκών της έρευνας και ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 265
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Οι ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
υπερβολική μόχλευση για να αποκτήσουν 
ελέγχουσα επιρροή σε μη εισηγμένες 
εταιρείες θα μπορούσαν να αποβούν 
επιζήμιοι για την ανάπτυξη και τις 
επενδύσεις των εταιρειών αυτών ιδίως 
στην περίπτωση οικονομικής ύφεσης. 
Θεωρείται απαραίτητο να επιβληθούν 
όρια στο βαθμό μόχλευσης που μπορούν 
να χρησιμοποιούν οι ΟΕΕ για να 
αγοράζουν εταιρείες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μόχλευση που χρησιμοποιείται από οργανισμούς που προβαίνουν σε εξαγορές πρέπει να 
περιοριστεί δεδομένου ότι η υπέρμετρη χρέωση δημιουργεί κάποιους κινδύνους για τις εταιρείες 
που έχουν εξαγορασθεί με τον τρόπο αυτό.
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Τροπολογία 266
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Επιβάλλονται να εξασφαλισθεί ότι 
οι ΟΕΕ που επιχειρούν να επηρεάσουν τις 
στρατηγικές εισηγμένων εταιρειών 
συμμετέχουν σε μακροπρόθεσμη βάση 
στην εταιρεία, έτσι ώστε να προληφθεί 
οποιαδήποτε στρατηγική 
βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική των εισηγμένων εταιρειών δεν πρέπει να επηρεάζεται από 
βραχυπρόθεσμους επενδυτές.

Τροπολογία 267
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πολλοί ΔΟΕΕ διαχειρίζονται σήμερα 
ΟΕΕ οι οποίοι εδρεύουν σε τρίτες χώρες. 
Είναι σκόπιμο να επιτραπεί σε 
εγκεκριμένους ΔΟΕΕ να διαχειρίζονται
ΟΕΕ με έδρα σε τρίτες χώρες, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων ρυθμίσεων με τις 
οποίες διασφαλίζεται η άρτια διοίκηση των 
εν λόγω ΟΕΕ και η αποτελεσματική 
φύλαξη περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
επενδύονται από επενδυτές της 
Κοινότητας.

(18) Πολλοί ΟΕΕ που προσφέρονται σε 
Ευρωπαίους επενδυτές υφίστανται αυτή 
τη στιγμή διαχείριση και/ή εδρεύουν σε 
τρίτες χώρες. Είναι σκόπιμο να επιτραπεί 
σε επενδυτές εγκατεστημένους στην 
Ένωση να επενδύουν σε ΟΕΕ που 
υφίστανται διαχείριση και/ή έχουν έδρα 
σε τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη 
κατάλληλων ρυθμίσεων με τις οποίες 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική τήρηση 
των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την προστασία των επενδυτών 
και την άρτια διοίκηση των εν λόγω ΟΕΕ. 
Επενδυτές εγκατεστημένοι στην Ένωση 
δεν πρέπει να επιτρέπεται να επενδύουν 
σε ΟΕΕ εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες 
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μη συνεργάσιμες όσον αφορά τη 
φορολογική και εποπτική συνεργασία. Η 
Επιτροπή πρέπει να είναι υπεύθυνη για 
την αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας 
μιας τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ΟΕΕ που προσφέρονται σε ευρωπαίους επενδυτές πρέπει να εφαρμόζουν την απαίτηση 
εγγύησης της προστασίας επενδυτών, ανεξάρτητα από το που εδρεύουν ή βρίσκεται η διαχείρισή 
τους.

Τροπολογία 268
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Πολλοί ΔΟΕΕ διαχειρίζονται σήμερα 
ΟΕΕ οι οποίοι εδρεύουν σε τρίτες χώρες. 
Είναι σκόπιμο να επιτραπεί σε 
εγκεκριμένους ΔΟΕΕ να διαχειρίζονται 
ΟΕΕ με έδρα σε τρίτες χώρες, με την 
επιφύλαξη κατάλληλων ρυθμίσεων με τις 
οποίες διασφαλίζεται η άρτια διοίκηση 
των εν λόγω ΟΕΕ και η αποτελεσματική 
φύλαξη περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
επενδύονται από επενδυτές της 
Κοινότητας.

(18) Πολλοί ΔΟΕΕ διαχειρίζονται σήμερα 
ΟΕΕ οι οποίοι εδρεύουν σε τρίτες χώρες. 
Είναι σκόπιμο να επιτραπεί σε 
εγκεκριμένους ΔΟΕΕ να διαχειρίζονται 
ΟΕΕ με έδρα σε τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά καθεστώτα ιδιωτικής τοποθέτησης πρέπει να συνυπάρχουν παράλληλα με το 
διαβατήριο, επιτρέποντας τη διαχείριση και κυκλοφορία στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων 
τρίτων χωρών σε κράτη μέλη σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο.
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Τροπολογία 269
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να προωθηθεί η 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, να 
βελτιωθεί το φάσμα προϊόντων και η 
αποτελεσματικότητα των ΟΕΕ που 
προσφέρονται σε επενδυτές που εδρεύουν 
στη Ένωση και να ενισχυθεί ο 
ευρωπαϊκός κλάδος των Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων, η παρούσα 
οδηγία πρέπει να ενθαρρύνει, όπου είναι 
δυνατό, μέτρα τα οποία προωθούν τη 
δημιουργία ή επέκταση δραστηριοτήτων 
διαχείρισης ΟΕΕ που εδρεύουν στην 
Ένωση και τη δημιουργία ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε κράτη μέλη. Η Επιτροπή, 
κατά την εκπόνηση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να 
εξασφαλίσει την ύπαρξη ισότιμων 
συνθηκών ανταγωνισμού και ότι τα 
κράτη μέλη δεν επιτρέπουν σε ΟΕΕ και 
ΔΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες χώρες να 
απολαμβάνουν συνθήκες όσον αφορά τη 
λειτουργία και τοποθέτηση των 
προϊόντων τους σε επενδυτές που 
εδρεύουν στη Ένωση, οι οποίες είναι 
ευνοϊκότερες από αυτές που ισχύουν για 
ΟΕΕ και ΔΟΕΕ που εδρεύουν στη 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτυχία των οδηγιών ΟΣΕΚΑ τα τελευταία 20 χρόνια έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια 
επωνυμία για τον ευρωπαϊκό κλάδο αμοιβαίων κεφαλαίων, έχει προσφέρει ενισχυμένες 
ευκαιρίες επενδύσεων στους ευρωπαίους επενδυτές και έχει δημιουργήσει αξιόλογη
απασχόληση στην Κοινότητα. Στο πλαίσιο των στόχων της οδηγίας περί ΔΟΕΕ, η παρόμοια 
έμφαση στη δημιουργία ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού για τους ευρωπαϊκούς ΔΟΕΕ και 
ΟΕΕ προκειμένου να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί ο κλάδος των οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα προσφέρει επιπρόσθετες ευκαιρίες επενδύσεων 
στους ευρωπαίους επενδυτές και θα υποστηρίξει την αύξηση της απασχόλησης στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 270
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά 
ταμεία, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες και τα αμοιβαία 
κεφάλαια ΟΣΕΚΑ δεν πρέπει να 
επιτρέπεται να επενδύουν άμεσα ή 
έμμεσα σε ΟΕΕ που δεν συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την προστασία των 
επενδυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποταμιεύσεις αποταμίευση των Ευρωπαίων επενδυτών δεν πρέπει, ούτε καν έμμεσα μέσω 
επαγγελματιών επενδυτών, να επενδύονται σε ΟΕΕ που δεν εγγυώνται την παραμικρή 
προστασία σε επενδυτές.

Τροπολογία 271
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Πολλοί ΟΕΕ που υφίστανται 
διαχείριση και/ή είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτες χώρες έχουν αυτή τη στιγμή 
επενδύσεις στις ευρωπαϊκές 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
είναι σκόπιμο να επιβληθούν στους 
οργανισμούς αυτούς ορισμένες από τις 
απαιτήσεις που επιβάλλονται στα ΟΕΕ 
που υφίστανται διαχείριση και/ή εδρεύουν 
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στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των ευρωπαϊκών αγορών συνεπάγεται τη 
ρύθμιση όλων των ΟΕΕ που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές, ανεξάρτητα από του που 
εδρεύουν.

Τροπολογία 272
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 
στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 
μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 

διαγράφεται
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εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 19 είναι περιττή στο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί με την τροποποιημένη 
αιτιολογική σκέψη 18 και τα νέα άρθρα 18α και 18β.

Τροπολογία 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 
στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν στην Ένωση σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης
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εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 
μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο ΔΟΕΕ εγκατεστημένοι στην Ένωση και διαχειρίζονται ΟΕΕ εγκατεστημένους στην 
Ένωση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από το καθεστώς του διαβατηρίου.

Τροπολογία 274
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 

(19) Κάθε επενδυτής εγκατεστημένος 
στην Ένωση πρέπει να έχει την ελευθερία 
να επενδύει, κατόπιν δικής του 
πρωτοβουλίας, σε αμοιβαία κεφάλαια 
τρίτης χώρας σύμφωνα με τα υφιστάμενα 
εθνικά καθεστώτα ιδιωτικής 
τοποθέτησης. Ωστόσο, σε μια τέτοια 
περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια του αμοιβαίου κεφαλαίου και η 
αποτελεσματική παρακολούθηση του 
ενδεχόμενου συστημικού κινδύνου. Προς 
τούτο, εάν ο ΔΟΕΕ εδρεύει σε τρίτη 



PE438.424v02-00 130/181 AM\804881EL.doc

EL

στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 
μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

χώρα, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο διατίθεται στην αγορά ο 
αντίστοιχος ΔΟΕΕ πρέπει να έχει 
συμφωνία συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με συστημικούς 
κινδύνους με την αρμόδια αρχή της εν 
λόγω τρίτης χώρας. Επιπλέον, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
εσωτερική αγορά, ο ΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση και 
υφίστανται διαχείριση από ΔΟΕΕ που 
εδρεύει στην Ένωση πρέπει να 
επωφελούνται από ευρωπαϊκό διαβατήριο 
μάρκετινγκ στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας. Δεδομένου ότι οι ΟΣΕΚΑ 
επωφελούνται από την επωνυμία ΟΣΕΚΑ, 
έτσι θα έπρεπε και οι ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση να 
επωφελούνται από μια ευρωπαϊκή 
επωνυμία που να προσφέρει στους 
επενδυτές τα πρότυπα που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, ενισχυμένα με την 
απαίτηση ότι ο θεματοφύλακας και ο 
ΔΟΕΕ πρέπει να είναι εγκατεστημένοι 
στο ίδιο κράτος μέλος. Οι διατάξεις αυτές 
δεν πρέπει να καταστρατηγούνται μέσω 
δομών κυρίου-τροφοδότη. Έτσι, όταν 
ένας τροφοδότης επενδύει σε ένα κύριο 
αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο δεν θα 
μπορούσε να επωφεληθεί από το 
ευρωπαϊκό διαβατήριο μάρκετινγκ βάσει 
της παρούσας οδηγίας, ο εν λόγω 
τροφοδότης ΟΕΕ δεν πρέπει να 
επωφελείται από το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επωφελείται από το ευρωπαϊκό διαβατήριο μάρκετινγκ δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ένας ΟΕΕ που αποτελείται από αμοιβαία κεφάλαια - έστω και αν επενδύει άνω του 
30% σε ΟΕΕ τρίτης χώρας - θα υποχρεούται να εδρεύει σε κράτος μέλος και να υφίσταται 
διαχείριση από ΔΟΕΕ αδειοδοτημένο βάσει της παρούσας οδηγίας. Σε αντιδιαστολή με έναν 
τροφοδότη ΔΟΕΕ που έχει επενδυτική πολιτική μόνο να επενδύει στο σχετικό κύριο αμοιβαίο 
κεφάλαιο και του οποίου κατά συνέπεια ο διαχειριστή έχει περιορισμένο μόνο ρόλο, ο ΔΟΕΕ 
αμοιβαίων κεφαλαίων θα έχει πλήρη διευθυντικό ρόλο με διακριτική ευχέρεια και ευθύνη για τη 
διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του.
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Τροπολογία 275
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή
πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 
στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 
μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

(19) Ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επιτρέπει σε ΔΟΕΕ να 
προωθούν εμπορικά στην επικράτειά του 
ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επενδυτές σε αυτό το κράτος μέλος εφόσον 
υπάρχουν οι κατάλληλες διευθετήσεις 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
και της εποπτικής αρχής της σχετικής 
τρίτης χώρας. Οι εν λόγω διευθετήσεις 
συνεργασίας θα πρέπει να προβλέπουν 
την κατάλληλη αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων προβλημάτων σχετικά με τη 
φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση 
παράνομων προσόδων.
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Or. en

Τροπολογία 276
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 
στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 
μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 

(19) Ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επιτρέπει σε ΔΟΕΕ να 
προωθούν εμπορικά στην επικράτειά του 
ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επενδυτές σε αυτό το κράτος μέλος εφόσον 
υπάρχουν οι κατάλληλες διευθετήσεις 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
και των εποπτικών αρχών της σχετικής 
τρίτης χώρας.
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παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών δεν έχει σχέση με το δεδηλωμένο στόχο της οδηγίας –
την αδειοδότηση και εποπτεία ΔΟΕΕ ώστε να υπάρχει μία συνεκτική προσέγγιση στους 
σχετικούς κινδύνους και στον αντίκτυπό τους σε επενδυτές και αγορές στην Κοινότητα. 
Επιπλέον, η οδηγία δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα καθεστώτα ιδιωτικής τοποθέτησης των 
επιμέρους κρατών μελών, όπου αυτά υπάρχουν. Δεν πρέπει να περιορίζει τους επενδυτές στους 
οποίους τα καθεστώτα ιδιωτικής τοποθέτησης των κρατών μελών ενδέχεται να επιτρέπουν 
εμπορική προώθηση στους "επαγγελματίες επενδυτές" όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
δεδομένου ότι αυτό μειώνει την επιλογή και μειώνει τα έσοδα των συνταξιοδοτικών ταμείων 
των εργαζομένων.

Τροπολογία 277
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 
στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 

(19) Ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να επιτρέπει σε ΔΟΕΕ να 
προωθούν εμπορικά στην επικράτειά του 
ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επενδυτές σε αυτό το κράτος μέλος εφόσον 
υπάρχουν οι κατάλληλες διευθετήσεις 
συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ 
και της εποπτικής αρχής της σχετικής 
τρίτης χώρας.
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χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 
μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρείται ότι η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών δεν έχει σχέση με το δεδηλωμένο στόχο 
της παρούσας οδηγίας. Επιβάλλεται να επιτρέπεται στα εθνικά καθεστώτα ιδιωτικής 
τοποθέτησης να συνυπάρχουν και να μην περιορίζονται οι επενδυτές στους οποίους τα 
καθεστώτα ιδιωτικής τοποθέτησης των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν εμπορική
προώθηση σε "επαγγελματίες επενδυτές" όπως ορίζονται στην οδηγία, δεδομένου ότι αυτό θα 
υποχρέωνε τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν το εθνικό τους δίκαιο.

Τροπολογία 278
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 

(19) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιτρέπουν ή να 
συνεχίσουν να επιτρέπουν σε ΔΟΕΕ να 
προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που εδρεύουν σε 
τρίτη χώρα σε επαγγελματίες επενδυτές 
στην επικράτειά τους με την επιφύλαξη 
του εθνικού δικαίου.
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πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 
στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 
μόνο μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η δυνατότητα επιλογής των επενδυτών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την ιδιωτική τοποθέτηση και την εμπορική προώθηση ΟΕΕ 
τρίτων χωρών σε επαγγελματίες επενδυτές εντός της επικράτειάς τους, με την επιφύλαξη του 
εθνικού δικαίου.

Τροπολογία 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 

(19) Οι ΔΟΕΕ πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ 
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που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται σε διαδικασίες 
κοινοποίησης και στην ύπαρξη 
φορολογικής συμφωνίας με τη 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα, η οποία 
εξασφαλίζει αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 
στην έδρα των κοινοτικών επενδυτών. 
Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν λόγω 
ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου εδρεύουν 
πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν μόνο 
μετά την πάροδο τριετίας από την 
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

που εδρεύουν σε τρίτη χώρα σε 
επαγγελματίες επενδυτές τόσο στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ, όσο και σε 
άλλα κράτη μέλη. Το δικαίωμα αυτό 
πρέπει να υπόκειται στην υπογραφή 
πολυμερών συμφωνιών σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
φορολογική συνεργασία μεταξύ της 
τρίτης χώρας και της Επιτροπής που 
ενεργεί για λογαριασμό των κρατών 
μελών. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εν 
λόγω ΟΕΕ και η τρίτη χώρα όπου 
εδρεύουν πρέπει να πληρούν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις, ορισμένες από τις οποίες 
πρέπει πρώτα να καθοριστούν σε 
εκτελεστικά μέτρα, τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει της οδηγίας για την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες 
χώρες πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν μόνο 
μετά την πάροδο τριετίας από την
προθεσμία μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν ή να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που 
εδρεύουν σε τρίτες χώρες σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο έδαφός τους 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια αυτή της τριετούς 
περιόδου, οι ΔΟΕΕ δεν δύνανται να 
προωθούν εμπορικά τους εν λόγω ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές σε άλλα κράτη 
μέλη βάσει των δικαιωμάτων που 
παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχον τη 
δυνατότητα να επιτρέπουν σε ΔΟΕΕ να 
προωθούν εμπορικά ΟΕΕ που εδρεύουν 
σε τρίτες χώρες ή που δεν καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην επικράτειά 
τους με την επιφύλαξη του εθνικού 
δικαίου. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν σε 
επαγγελματίες επενδυτές στην επικράτειά 
τους να επενδύουν με δική τους ευθύνη σε 
ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά καθεστώτα ιδιωτικής τοποθέτησης πρέπει να συνυπάρχουν με το σύστημα του 
διαβατηρίου, επιτρέποντας την εμπορική προώθηση αμοιβαίων κεφαλαίων τρίτων χωρών σε 
κράτη μέλη σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 281
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Ύστερα από περίοδο επισκόπησης 
πέντε ετών, η Επιτροπή πρέπει να 
διατυπώσει πρόταση αναθεώρησης της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή πρέπει να 
επιδιώξει ισοδυναμία με τρίτες χώρες οι 
οποίες θα επιτρέπουν σε ΔΟΕΕ 
εγκατεστημένο στην Ένωση να διαθέτει 
στην αγορά μονάδες ή μερίδια ΟΕΕ 
εγκατεστημένου σε τρίτες χώρες, σε 
ολόκληρη την Ένωση, εφόσον 
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εφαρμόζονται διαδικασίες 
γνωστοποίησης. Επιπλέον πρέπει να 
ορισθούν οι απαιτήσεις προκειμένου ένας 
ΔΟΕΕ εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα να 
διαθέτει στην αγορά μονάδες ή μερίδια 
ενός ΟΕΕ εντός της Ένωσης. Οι 
απαιτήσεις ισοδυναμίας πρέπει να 
συμπεριλαμβάνουν ρυθμιστική και 
εποπτική ισοδυναμία, αμοιβαιότητα 
πρόσβασης στις αγορές και συμφωνία 
μερισμού πληροφοριών μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
όπου εδρεύει ο ΔΟΕΕ και της αρμόδιας 
αρχής της τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνητική ισοδυναμία πρέπει να επανεκτιμηθεί ύστερα από πενταετή περίοδο επανεξέτασης. 
Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη οι γενικότερες εξελίξεις και θα δώσει το 
χρονικό περιθώριο να εκτιμηθεί η λειτουργία της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 282
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας 
δύναται να αναθέσει τα καθήκοντά του 
αναφορικά με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει 
σε τρίτη χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο 
οποίος εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της 
εν λόγω τρίτης χώρας διασφαλίζει 
επίπεδο προστασίας των συμφερόντων 
των επενδυτών το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της Κοινότητας. Υπό ορισμένες 

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
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προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο 
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος 
σε τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 283
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του αναφορικά 
με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος 
εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της εν λόγω 
τρίτης χώρας διασφαλίζει επίπεδο 
προστασίας των συμφερόντων των 
επενδυτών το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της Κοινότητας. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο 
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος 
σε τρίτη χώρα.

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του υπό τον 
όρο ότι ασκεί δέουσα φροντίδα, 
επιδεξιότητα και επιμέλεια στην επιλογή, 
τον ορισμό και την περιοδική εξέταση 
αυτού του προσώπου και των συμφωνιών 
ως προς τα θέματα που του ανατίθενται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεματοφύλακες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάζουν καθήκοντα σε 
υποθεματοφύλακες σε όλες τις σχετικές δικαιοδοσίες, ανάλογα με τον χαρακτήρα των 
υποκείμενων επενδύσεων που διατηρεί ο ΟΕΕ. Βλ. την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 17, 
παράγραφος 4 (τροπολογία 51) για λεπτομερή αιτιολόγηση.
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Τροπολογία 284
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του αναφορικά 
με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος 
εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της εν λόγω 
τρίτης χώρας διασφαλίζει επίπεδο 
προστασίας των συμφερόντων των 
επενδυτών το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της Κοινότητας. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του αναφορικά 
με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος 
εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της εν λόγω 
τρίτης χώρας συμμορφώνεται με πρότυπα 
που έχουν τεθεί από διεθνείς 
οργανισμούς, μεταξύ άλλων τα πρότυπα 
του IOSCO σχετικά με την εποπτεία των 
αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης 
κινδύνου. Ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν εκτιμητή ο 
οποίος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τρίτη χώρα συμμορφώνεται με τα πρότυπα του IOSCO, οι θεματοφύλακες που είναι 
εγκατεστημένοι σε αυτή την περιοχή δικαιοδοσίας πρέπει να είναι επιλέξιμοι ως θεματοφύλακες 
βάσει της παρούσας οδηγίας για να διαχειρίζονται, ως ΔΟΕΕ, ΟΕΕ τρίτων χωρών.

Τροπολογία 285
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
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σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του αναφορικά 
με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος 
εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της εν λόγω 
τρίτης χώρας διασφαλίζει επίπεδο 
προστασίας των συμφερόντων των 
επενδυτών το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της Κοινότητας. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει ορισμένα από τα καθήκοντά 
του αναφορικά με τον ΟΕΕ ο οποίος 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε ένα 
θεματοφύλακα ο οποίος εδρεύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι 
η νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
διασφαλίζει επίπεδο προστασίας των 
συμφερόντων των επενδυτών το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο της Ένωσης. Υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει 
επίσης τη δυνατότητα να διορίσει έναν 
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να ανατεθούν σε υποθεματοφύλακα τρίτης χώρας όλες οι απαιτήσεις σχετικά 
με τα καθήκοντα του θεματοφύλακα, δεδομένου ότι ο θεματοφύλακας πρέπει να διατηρεί τη 
συνολική ευθύνη σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία, η φύλαξη των οποίων έχει 
μεταβιβασθεί. Ο εκτιμητής που εδρεύει σε τρίτη χώρα δεν είναι ανάγκη να είναι ανεξάρτητος. 
Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για διαφορετικές νομικές διευθετήσεις.

Τροπολογία 286
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του αναφορικά 
με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος 
εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της εν λόγω 

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει ορισμένα από τα καθήκοντά 
του αναφορικά με τον ΟΕΕ ο οποίος 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε ένα 
θεματοφύλακα ο οποίος εδρεύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι 
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τρίτης χώρας διασφαλίζει επίπεδο 
προστασίας των συμφερόντων των 
επενδυτών το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της Κοινότητας. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

η νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
διασφαλίζει επίπεδο προστασίας των 
συμφερόντων των επενδυτών το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο της Ένωσης. Υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει 
επίσης τη δυνατότητα να διορίσει έναν 
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο θεματοφύλακας πρέπει να έχει συνολική ευθύνη, δεν είναι όλα του τα καθήκοντα 
κατάλληλα για μεταβίβαση σε υποθεματοφύλακα σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 287
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του αναφορικά 
με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος 
εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της εν λόγω 
τρίτης χώρας διασφαλίζει επίπεδο 
προστασίας των συμφερόντων των 
επενδυτών το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της Κοινότητας. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει ορισμένα από τα καθήκοντά 
του αναφορικά με τον ΟΕΕ ο οποίος 
εδρεύει σε τρίτη χώρα σε ένα 
θεματοφύλακα ο οποίος εδρεύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι 
η νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
διασφαλίζει επίπεδο προστασίας των 
συμφερόντων των επενδυτών το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο της Ένωσης. Υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει 
επίσης τη δυνατότητα να διορίσει έναν 
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

Or. en
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Τροπολογία 288
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 
σε οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη 
σε μία τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση 
θέσπισης των απαραίτητων διασφαλίσεων. 
Παρομοίως, ένας θεματοφύλακας δύναται 
να αναθέσει τα καθήκοντά του αναφορικά 
με τον ΟΕΕ ο οποίος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα σε ένα θεματοφύλακα ο οποίος 
εδρεύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η νομοθεσία της εν λόγω 
τρίτης χώρας διασφαλίζει επίπεδο 
προστασίας των συμφερόντων των 
επενδυτών το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο της Κοινότητας. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο 
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

(20) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους 
ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ένωση η ανάθεση ορισμένων διοικητικών 
καθηκόντων σε οντότητα η οποία είναι 
εγκατεστημένη σε μία τρίτη χώρα, υπό την 
προϋπόθεση θέσπισης των απαραίτητων 
διασφαλίσεων. Παρομοίως, ένας 
θεματοφύλακας δύναται να αναθέσει τα 
καθήκοντά του αναφορικά με τον ΟΕΕ ο 
οποίος εδρεύει σε τρίτη χώρα σε ένα 
θεματοφύλακα ο οποίος εδρεύει στην εν 
λόγω τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι 
η νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας 
διασφαλίζει επίπεδο προστασίας των 
συμφερόντων των επενδυτών το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο της Ένωσης. Για 
περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε 
τρίτη χώρα και υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, ο ΔΟΕΕ θα έχει επίσης τη 
δυνατότητα να διορίσει έναν ανεξάρτητο 
εκτιμητή ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση κεντρικών διαδικασιών όπως η εκτίμηση και τα καθήκοντα θεματοφύλακα από 
ΔΟΕΕ εγκατεστημένο στην Κοινότητα πρέπει να είναι περιορισμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
η προστασία των επενδυτών.
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Τροπολογία 289
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου σε μια 
τρίτη χώρα, καθώς και αποτελεσματικής 
πρόσβασης για τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα στην 
αγορά της εν λόγω τρίτης χώρας, 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
αδειοδοτούν τους ΔΟΕΕ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, χωρίς 
να απαιτείται ο ΔΟΕΕ να έχει επίσημη 
έδρα στην Κοινότητα, μετά από περίοδο 
τριών ετών από το τέλος της περιόδου 
μεταφοράς. Αυτή η περίοδος λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι οι αντίστοιχοι 
ΔΟΕΕ και η τρίτη χώρα στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι πρέπει να καλύπτουν 
πρόσθετες απαιτήσεις, ορισμένες από τις 
οποίες πρέπει πρώτα να καθοριστούν με 
μέτρα εφαρμογής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 21 είναι άχρηστη στο πλαίσιο της τροποποιημένης αιτιολογικής σκέψης 18 
και των νέων άρθρων 18 α και β.

Τροπολογία 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου σε μια 
τρίτη χώρα, καθώς και αποτελεσματικής 
πρόσβασης για τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 

διαγράφεται
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εγκατεστημένοι στην Κοινότητα στην 
αγορά της εν λόγω τρίτης χώρας, 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
αδειοδοτούν τους ΔΟΕΕ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, χωρίς 
να απαιτείται ο ΔΟΕΕ να έχει επίσημη 
έδρα στην Κοινότητα, μετά από περίοδο 
τριών ετών από το τέλος της περιόδου 
μεταφοράς. Αυτή η περίοδος λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι οι αντίστοιχοι 
ΔΟΕΕ και η τρίτη χώρα στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι πρέπει να καλύπτουν 
πρόσθετες απαιτήσεις, ορισμένες από τις 
οποίες πρέπει πρώτα να καθοριστούν με 
μέτρα εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνεπής με τις άλλες αλλαγές που αφορούν την ισοδυναμία και τις τρίτες χώρες.

Τροπολογία 291
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου σε μια 
τρίτη χώρα, καθώς και αποτελεσματικής 
πρόσβασης για τους ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Κοινότητα στην 
αγορά της εν λόγω τρίτης χώρας, 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
αδειοδοτούν τους ΔΟΕΕ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, χωρίς 
να απαιτείται ο ΔΟΕΕ να έχει επίσημη 
έδρα στην Κοινότητα, μετά από περίοδο 
τριών ετών από το τέλος της περιόδου 
μεταφοράς. Αυτή η περίοδος λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι οι αντίστοιχοι 
ΔΟΕΕ και η τρίτη χώρα στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι πρέπει να καλύπτουν 

διαγράφεται
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πρόσθετες απαιτήσεις, ορισμένες από τις 
οποίες πρέπει πρώτα να καθοριστούν με 
μέτρα εφαρμογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάργηση της τριετούς περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας οι ΔΟΕΕ τρίτων χωρών έχουν 
περιορισμούς στην αδειοδότηση προκειμένου να προωθήσουν εμπορικά τα αμοιβαία κεφάλαιά 
τους στην ΕΕ, έτσι ώστε να καταργηθεί ο προστατευτικός φραγμός τον οποίο θέτει το αρχικό 
κείμενο.

Τροπολογία 292
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι 
εξουσίες και τα καθήκοντα των αρμόδιων 
αρχών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και να 
ενισχυθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για 
τη διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου 
διασυνοριακής εποπτικής συνεργασίας.

(22) Πρέπει να αποσαφηνιστούν οι 
εξουσίες και τα καθήκοντα των αρμόδιων 
αρχών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, και να 
ενισχυθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί για 
τη διασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου 
διασυνοριακής εποπτικής συνεργασίας. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) 
είναι αρμόδιες αρχές για διαμεθοριακή 
εποπτεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ΔΟΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας.
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Τροπολογία 293
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η σχετική σημασία των 
δραστηριοτήτων των ΔΟΕΕ σε ορισμένες 
χρηματαγορές, ειδικά στις περιπτώσεις 
όπου ο ΟΕΕ που διαχειρίζονται δεν έχει
ουσιώδη συμφέροντα στα υποκείμενα 
προϊόντα ή τα μέσα στα οποία βασίζονται 
οι εν λόγω αγορές, θα μπορούσε, κάτω από 
ορισμένες περιστάσεις, να εμποδίσει την 
αποδοτική λειτουργία εκείνων των 
αγορών. Παραδείγματος χάριν θα 
μπορούσε να καταστήσει εκείνες τις 
αγορές υπερβολικά ασταθείς ή να έχει 
επιπτώσεις στην ορθή τιμολόγηση των 
μέσων που διακινούνται στις αγορές αυτές. 
Επομένως, θεωρείται απαραίτητο να 
διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν 
τις απαραίτητες αρμοδιότητες ώστε να 
παρακολουθούν τις δραστηριότητες των 
ΔΟΕΕ σε εκείνες τις αγορές και να 
επεμβαίνουν στις περιστάσεις στις οποίες 
αυτό θα είναι απαραίτητο προκειμένου να 
προστατευθεί η εύρυθμη λειτουργία τους.

(23) Η σχετική σημασία των 
δραστηριοτήτων των ΟΕΕ σε ορισμένες 
χρηματαγορές, ειδικά στις περιπτώσεις 
όπου αυτοί οι ΟΕΕ δεν έχουν ουσιώδη 
συμφέροντα στα υποκείμενα προϊόντα ή τα 
μέσα στα οποία βασίζονται οι εν λόγω 
αγορές, θα μπορούσε, κάτω από ορισμένες 
περιστάσεις, να εμποδίσει την αποδοτική 
λειτουργία εκείνων των αγορών. 
Παραδείγματος χάριν θα μπορούσε να 
καταστήσει εκείνες τις αγορές υπερβολικά 
ασταθείς ή να έχει επιπτώσεις στην ορθή 
τιμολόγηση των μέσων που διακινούνται 
στις αγορές αυτές. Επομένως, θεωρείται 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι 
αρμόδιες αρχές έχουν τις απαραίτητες 
αρμοδιότητες ώστε να παρακολουθούν τις 
δραστηριότητες των ΔΟΕΕ σε εκείνες τις 
αγορές και να επεμβαίνουν στις 
περιστάσεις στις οποίες αυτό θα είναι 
απαραίτητο προκειμένου να προστατευθεί 
η εύρυθμη λειτουργία τους. Η συμμετοχή 
των ΔΟΕΕ στην αγορά εμπορευμάτων 
πρέπει να περιορισθεί. Ειδικότερα, 
επιβάλλεται να απαγορευθούν στους 
ΔΟΕΕ οι αγορές γεωργικών 
εμπορευμάτων της Ένωσης. Η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις 
σχετικά με τους ΟΕΕ που επενδύουν σε 
αγορές εμπορευμάτων εφαρμόζονται σε 
όλα τα ενωσιακά ή μη αμοιβαία κεφάλαια 
που πραγματοποιούν παρόμοιες 
επενδύσεις, χωρίς να έχουν ουσιαστικό 
συμφέρον για τα προϊόντα ή τους 
μηχανισμούς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αγορές εμπορευμάτων πρέπει να προστατευθούν από τα κερδοσκοπικά αμοιβαία κεφάλαια.

Τροπολογία 294
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν 
κανόνες σχετικά με κυρώσεις οι οποίες 
ισχύουν για παραβάσεις των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν 
την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα.

(24) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν 
κανόνες, ακολουθώντας κατευθυντήριες 
γραμμές που έχουν θεσπιστεί από την 
ΕΑΚΑΑ, σχετικά με κυρώσεις οι οποίες 
ισχύουν για παραβάσεις των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν 
την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να 
έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις πρέπει να είναι συνεπείς σε ολόκληρη την ΕΕ και κατά συνέπεια πρέπει να 
καταρτισθούν σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που πρόκειται να εκπονηθούν από την 
ΕΑΚΑΑ.

Τροπολογία 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η παρούσα οδηγία πρέπει να 
προβλέπει έναν ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
υφίσταται διαχείριση εντός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, που 
πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι μόνο ένας ΔΟΕΕ ανά ΟΕΕ πρέπει να επιτρέπεται βάσει της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 296
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό είναι σκόπιμο βάσει των νέων διαδικασιών "επιτροπολογίας".

Τροπολογία 297
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων πράξεων κατ' εξουσιοδότηση
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
που έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των κριτηρίων που πρέπει να 
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που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ 
των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο που ορίζεται στην παρούσα 
οδηγία, μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους να αντιμετωπίζονται ως 
ΔΟΕΕ οι οποίοι καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα 
επίσης έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ρευστότητας των 
ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των
απαιτήσεων στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνονται τα μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα θέσεων τιτλοποίησης, 

χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται Τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνονται τα μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα θέσεων τιτλοποίησης, 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει στα μέσα αυτού του τύπου που 
εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. 
Πρέπει να έχουν επίσης ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν 
λόγω μέσα τιτλοποίησης. Πρέπει επίσης να 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
κριτηρίων βάσει των οποίων η διαδικασία 
εκτίμησης μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητη κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας. Επίσης, πρέπει να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
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προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει στα μέσα αυτού του τύπου που 
εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. 
Έχουν επίσης ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν 
λόγω μέσα τιτλοποίησης. Έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
βάσει των οποίων ένας εκτιμητής μπορεί 
να θεωρηθεί ανεξάρτητος κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα 
αυτά έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των προϋποθέσεων υπό τις οποίες πρέπει 
να εγκρίνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου 
και του τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε 
εκδότες τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 

επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Πρέπει επίσης να έχουν
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
τρόπων, του περιεχομένου και της 
συχνότητας της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τους ΔΟΕΕ μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
υποδοχής του ΔΟΕΕ και των άλλων 
αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις όπου ο 
ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με άλλο 
ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα πρέπει επίσης να 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.
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χρηματιστήριο εταιρειών και των 
σχετικών μετόχων τους, καθώς και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται στις ετήσιες 
εκθέσεις των ΟΕΕ που διαχειρίζονται. Τα 
μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του είδους των περιορισμών ή 
προϋποθέσεων που μπορούν να 
επιβληθούν όσον αφορά την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ σε επαγγελματίες 
επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής 
του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό γενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης της αντιστοιχίας 
προτύπων αποτίμησης τρίτων χωρών σε 
περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων 
χωρών αναφορικά με θεματοφύλακες και, 
για τον σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ 
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες 
χώρες, της αντιστοιχίας προληπτικών 
κανονιστικών ρυθμίσεων και διαρκούς 
εποπτείας. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό γενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης του βαθμού στον 
οποίο τρίτες χώρες παρέχουν στους 
ΔΟΕΕ της Κοινότητας πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιμη με την 
πρόσβαση που παρέχει η Κοινότητα σε 
ΔΟΕΕ από τρίτες χώρες. Έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των τρόπων, 
του περιεχομένου και της συχνότητας της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους 
ΔΟΕΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και 
των άλλων αρμόδιων αρχών σε 
περιπτώσεις όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή 
συλλογικά με άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
συστημικής σημασίας και στην εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών. Τέλος, τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των διαδικασιών για τις επιτόπιες 
επαληθεύσεις και έρευνες.
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Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με αλλαγές που προτείνονται στο νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία 298
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ 
των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο που ορίζεται στην παρούσα 
οδηγία, μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους να αντιμετωπίζονται ως 
ΔΟΕΕ οι οποίοι καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα επίσης
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο οι ΔΟΕΕ 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά την άσκηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, το είδος σύγκρουσης 
συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ πρέπει να 
προσδιορίσουν, καθώς και τα εύλογα 
μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων πράξεων κατ' εξουσιοδότηση
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
που έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των κριτηρίων που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται. Τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των συστημάτων και 
διαδικασιών διαχείρισης ρευστότητας τις 
οποίες πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
ΔΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στις οποίες χρειάζεται να 
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συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ρευστότητας των 
ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνονται τα μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα θέσεων τιτλοποίησης, 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει στα μέσα αυτού του τύπου που 
εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. 
Έχουν επίσης ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν 
λόγω μέσα τιτλοποίησης. Έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
βάσει των οποίων ένας εκτιμητής μπορεί 
να θεωρηθεί ανεξάρτητος κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα 
μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 

ανταποκρίνονται τα μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα θέσεων τιτλοποίησης, 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει στα μέσα αυτού του τύπου που 
εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. 
Πρέπει να έχουν επίσης ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν 
λόγω μέσα τιτλοποίησης. Πρέπει να έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για την ορθή εκτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων και των 
μεριδίων ή μονάδων των ΟΕΕ. Πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
προσδιορισμό, όσον αφορά τους 
θεματοφύλακες, των όρων για το 
διαχωρισμό των πληρωμών σε διάφορους 
λογαριασμούς, την έννοια της φύλαξης, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων για το 
διαχωρισμό των χρηματοπιστωτικών 
μέσων και των απαιτήσεων σε αυτά σε 
διαφορετικούς λογαριασμούς, τον 
προσδιορισμό του πότε 
χρηματοπιστωτικά όργανα ή απαιτήσεις 
σε αυτά μπορούν να φυλαχθούν ή να 
διατηρηθούν, υπόκεινται σε τακτικές 
αγοραπωλησίες και, πότε υπάρχει 
απώλεια χρηματοπιστωτικών μέσων ή 
απαιτήσεων σε αυτά, τα καθήκοντα 
επιτήρησης των θεματοφυλάκων, τους 
όρους για την ανάθεση, 
συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 
δέουσας επιμέλειας των θεματοφυλάκων 
και της ανάγκης για συμφωνίες 
συνεργασίας με άλλες περιοχές 
δικαιοδοσίας και τους όρους για την 
έγκριση των θεματοφυλάκων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του 
κατά πόσον ένας θεματοφύλακας μπορεί 
να παρέχει επαρκείς χρηματοπιστωτικές 
και επαγγελματικές εγγυήσεις ώστε να 
είναι σε θέση να εκτελεί αποτελεσματικά 
τα σχετικά καθήκοντα θεματοφύλακα και 
να ικανοποιεί τις δεσμεύσεις που είναι 
εγγενείς στα καθήκοντα αυτά. Επίσης, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να έχουν ως αντικείμενο 
τον καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση των 



AM\804881EL.doc 155/181 PE438.424v02-00

EL

επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου 
και του τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε 
εκδότες τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των 
σχετικών μετόχων τους, καθώς και των 
εκπροσώπων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται στις ετήσιες 
εκθέσεις των ΟΕΕ που διαχειρίζονται. Τα 
μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του είδους των περιορισμών ή 
προϋποθέσεων που μπορούν να 
επιβληθούν όσον αφορά την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ σε επαγγελματίες 
επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής 
του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό γενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης της αντιστοιχίας 
προτύπων αποτίμησης τρίτων χωρών σε 
περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων 
χωρών αναφορικά με θεματοφύλακες και, 
για τον σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ 
οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες 
χώρες, της αντιστοιχίας προληπτικών 
κανονιστικών ρυθμίσεων και διαρκούς 
εποπτείας. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό γενικών 

καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής της ετήσιας 
έκθεσης που πρέπει να διαθέτουν οι ΔΟΕΕ 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται και τον 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τη γνωστοποίηση 
προς τους επενδυτές και την υποβολή 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
με τη συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων 
γνωστοποίησης οι οποίες επιβάλλονται 
στους ΔΟΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
προσδιορισμό του πότε η μόχλευση 
θεωρείται ότι χρησιμοποιείται σε 
συστηματική βάση. Πρέπει επίσης να 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
αρχών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές όταν σκέπτονται να 
επιβάλουν όρια στη μόχλευση. Πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των τρόπων, του περιεχομένου 
και της συχνότητας της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τους ΔΟΕΕ 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και των 
άλλων αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις 
όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με 
άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.
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κριτηρίων αξιολόγησης του βαθμού στον 
οποίο τρίτες χώρες παρέχουν στους 
ΔΟΕΕ της Κοινότητας πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιμη με την 
πρόσβαση που παρέχει η Κοινότητα σε 
ΔΟΕΕ από τρίτες χώρες. Έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των τρόπων, 
του περιεχομένου και της συχνότητας της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους 
ΔΟΕΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και 
των άλλων αρμόδιων αρχών σε 
περιπτώσεις όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή 
συλλογικά με άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
συστημικής σημασίας και στην εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών. Τέλος, τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των διαδικασιών για τις επιτόπιες 
επαληθεύσεις και έρευνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγές απαραίτητες για να υπάρξει αντιστοιχία με τις αλλαγές στη σύνταξη. Η "εποπτεία" στο 
άρθρο 17 άλλαξε σε "επιχείρηση" προκειμένου να γίνει καθαρή η διάκριση από τις απαιτήσεις 
"επιτήρησης" του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες δεν πρέπει να εφαρμόζονται.

Τροπολογία 299
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ 

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων πράξεων κατ' εξουσιοδότηση
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
που έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των κριτηρίων που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την 
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των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο που ορίζεται στην παρούσα 
οδηγία, μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους να αντιμετωπίζονται ως 
ΔΟΕΕ οι οποίοι καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα επίσης 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο οι ΔΟΕΕ 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά την άσκηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, το είδος σύγκρουσης 
συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ πρέπει να 
προσδιορίσουν, καθώς και τα εύλογα 
μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να 
επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει 

αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά πρέπει
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες 
δεν είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός της 
διαχείρισης κινδύνου και των απαιτήσεων 
διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ συναρτήσει των 
κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ 
μέρους του ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται 
Τα εν λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ρευστότητας των ΟΕΕ. Πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα αυτά 
πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
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στα μέσα αυτού του τύπου που εκδίδονται 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 
οι ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω 
μέσα τιτλοποίησης. Έχουν ως αντικείμενο 
τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες πρέπει να 
εγκρίνεται η ανάθεση των καθηκόντων των 
ΔΟΕΕ και των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες ο διαχειριστής δεν μπορεί να 
θεωρείται πλέον ως ο διαχειριστής του 
ΟΕΕ σε περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. 
Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο 
τον καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
του λεπτομερούς περιεχομένου και του 
τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε εκδότες 
τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 

έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου 
και του τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε 
εκδότες τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Πρέπει επίσης να έχουν
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
τρόπων, του περιεχομένου και της 
συχνότητας της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τους ΔΟΕΕ μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
υποδοχής του ΔΟΕΕ και των άλλων 
αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις όπου ο 
ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με άλλο 
ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα πρέπει επίσης να 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.
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των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό του είδους 
των περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος 
μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα 
αυτά έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης της αντιστοιχίας προτύπων 
αποτίμησης τρίτων χωρών σε περίπτωση 
που ο εκτιμητής είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα, της αντιστοιχίας της 
νομοθεσίας τρίτων χωρών αναφορικά με 
θεματοφύλακες και, για τον σκοπό 
αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο 
τρίτες χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Κοινότητα σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των τρόπων, του περιεχομένου 
και της συχνότητας της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τους ΔΟΕΕ 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και των 
άλλων αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις 
όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με 
άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι συνέπεια προηγούμενων τροπολογιών.

Τροπολογία 300
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ 
των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο που ορίζεται στην παρούσα 
οδηγία, μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους να αντιμετωπίζονται ως 
ΔΟΕΕ οι οποίοι καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα επίσης 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο οι ΔΟΕΕ 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους 
όσον αφορά την άσκηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, το είδος σύγκρουσης 
συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ πρέπει να 
προσδιορίσουν, καθώς και τα εύλογα 
μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων πράξεων κατ' εξουσιοδότηση
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
που έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των κριτηρίων που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης 
κινδύνων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
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αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα 
αυτού του τύπου που εκδίδονται μετά την 
1η Ιανουαρίου 2011. Έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες πρέπει να 
εγκρίνεται η ανάθεση των καθηκόντων των 
ΔΟΕΕ και των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες ο διαχειριστής δεν μπορεί να 
θεωρείται πλέον ως ο διαχειριστής του 
ΟΕΕ σε περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. 
Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο 
τον καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 

προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας της παρούσας οδηγίας, και 
ιδίως τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Πρέπει να έχουν επίσης 
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
βάσει των οποίων ένας εκτιμητής μπορεί 
να θεωρηθεί ανεξάρτητος κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα 
αυτά πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής της ετήσιας 
έκθεσης που πρέπει να διαθέτουν οι ΟΕΕ
και τον καθορισμό των υποχρεώσεων που 
έχουν οι ΔΟΕΕ αναφορικά με τη 
γνωστοποίηση προς τους επενδυτές και την 
υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και με τη συχνότητά τους. Τα μέτρα 
αυτά πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Πρέπει να 
έχουν επίσης ως αντικείμενο τον 
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συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
του λεπτομερούς περιεχομένου και του 
τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε εκδότες 
τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό του είδους 
των περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
αντιστοιχίας προτύπων αποτίμησης τρίτων 
χωρών σε περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών 
αναφορικά με θεματοφύλακες και, για τον 
σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο τρίτες 
χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 

καθορισμό ορίων στο επίπεδο μόχλευσης 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΟΕΕ. 
Τα εν λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό του 
λεπτομερούς περιεχομένου και του τρόπου 
με τον οποίο οι ΟΕΕ, οι οποίοι αποκτούν 
ελέγχουσα επιρροή σε εκδότες τίτλων και 
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες, πρέπει να εκπληρώνουν την 
υποχρέωσή τους αναφορικά με την 
πληροφόρηση εκδοτών τίτλων και μη 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
και των σχετικών μετόχων τους, καθώς και 
των εκπροσώπων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται στις ετήσιες 
εκθέσεις των ΟΕΕ που διαχειρίζονται. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό του είδους των 
περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης της αντιστοιχίας προτύπων 
αποτίμησης τρίτων χωρών σε περίπτωση 
που ο εκτιμητής είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα, της αντιστοιχίας της 
νομοθεσίας τρίτων χωρών αναφορικά με 
θεματοφύλακες και, για τον σκοπό 
αδειοδότησης των ΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, τον 
προσδιορισμό γενικών κριτηρίων για την 
εκτίμηση μιας αποτελεσματικής και 
προληπτικής συνεργασίας. Τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό γενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης του βαθμού στον 
οποίο τρίτες χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ 
της Ένωσης πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Ένωση σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των τρόπων, 
του περιεχομένου και της συχνότητας της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους 
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αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Κοινότητα σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των τρόπων, του περιεχομένου 
και της συχνότητας της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τους ΔΟΕΕ 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και των 
άλλων αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις 
όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με 
άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.

ΟΕΕ και ΔΟΕΕ μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(ΕΣΣΚ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και 
των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
υποδοχής του ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ σε 
περιπτώσεις όπου ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ 
μεμονωμένα ή συλλογικά με άλλο ΟΕΕ 
και ΔΟΕΕ μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ 
των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν το 
ανώτατο όριο που ορίζεται στην παρούσα 
οδηγία, μπορούν να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους να αντιμετωπίζονται ως 

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων πράξεων κατ' εξουσιοδότηση
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
που έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
των κριτηρίων που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
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ΔΟΕΕ οι οποίοι καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα 
επίσης έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να 
χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για την 
αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 

πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον προσδιορισμό των αρχών 
που πρέπει να τηρούν οι ΔΟΕΕ στις 
πολιτικές και τις πρακτικές τους σχετικά 
με τις αμοιβές. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης 
κινδύνων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας της παρούσας οδηγίας, και 
ιδίως τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Πρέπει να έχουν επίσης 
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων σχετικά με το αρχικό 
κεφάλαιο και το κεφάλαιο συνέχειας των 
ΔΟΕΕ. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
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τιτλοποίησης. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες πρέπει να 
εγκρίνεται η ανάθεση των καθηκόντων των 
ΔΟΕΕ και των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες ο διαχειριστής δεν μπορεί να 
θεωρείται πλέον ως ο διαχειριστής του 
ΟΕΕ σε περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. 
Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο 
τον καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
του λεπτομερούς περιεχομένου και του 
τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε εκδότες 
τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό του είδους 

αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
βάσει των οποίων ένας εκτιμητής μπορεί 
να θεωρηθεί ανεξάρτητος κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα 
αυτά πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής της ετήσιας 
έκθεσης που πρέπει να διαθέτουν οι ΔΟΕΕ 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται και τον 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τη γνωστοποίηση 
προς τους επενδυτές και την υποβολή 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
με τη συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων 
γνωστοποίησης οι οποίες επιβάλλονται 
στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη μόχλευση και 
τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές και πληροφόρησης των 
επενδυτών. Πρέπει να έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό ορίων στο 
επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ κατά τη 
διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου 
και του τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε 
εκδότες τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Πρέπει επίσης να 
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των περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
αντιστοιχίας προτύπων αποτίμησης τρίτων 
χωρών σε περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών 
αναφορικά με θεματοφύλακες και, για τον 
σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο τρίτες 
χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Κοινότητα σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των τρόπων, του περιεχομένου 
και της συχνότητας της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τους ΔΟΕΕ 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και των 
άλλων αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις 
όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με 
άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.

έχουν ως αντικείμενο τον προσδιορισμό 
του λεπτομερούς περιεχομένου των 
δηλώσεων που πρέπει να υποβάλλονται 
σε σχέση με την απόσπαση αξίας. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό του είδους των 
περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης της αντιστοιχίας προτύπων 
αποτίμησης τρίτων χωρών σε περίπτωση 
που ο εκτιμητής είναι εγκατεστημένος σε 
τρίτη χώρα, της αντιστοιχίας της 
νομοθεσίας τρίτων χωρών αναφορικά με 
θεματοφύλακες και, για τον σκοπό 
αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό γενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης του βαθμού στον 
οποίο τρίτες χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ 
της Ένωσης πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Ένωση σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των τρόπων, 
του περιεχομένου και της συχνότητας της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους 
ΔΟΕΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και 
των άλλων αρμόδιων αρχών σε 
περιπτώσεις όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή 
συλλογικά με άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
συστημικής σημασίας και στην εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών. Τέλος, τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.
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Τροπολογία 302
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
που ορίζεται στην παρούσα οδηγία, 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τα 
εν λόγω μέτρα επίσης έχουν ως αντικείμενο 
τον καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει 
να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για 
την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι 
ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να 
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων πράξεων κατ' εξουσιοδότηση
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
που καθορίζουν τις διαδικασίες δυνάμει 
των οποίων οι ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται 
χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα υπό 
διαχείριση περιουσιακά στοιχεία δεν 
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζεται 
στην παρούσα οδηγία, μπορούν να 
ασκήσουν το δικαίωμά τους να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 
Αυτές οι πράξεις πρέπει να έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης 
κινδύνων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
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προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 
οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να 
θεωρηθεί ανεξάρτητος κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα 
αυτά έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 

προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας της παρούσας οδηγίας, και 
ιδίως τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Πρέπει να έχουν επίσης 
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής της ετήσιας 
έκθεσης που πρέπει να διαθέτουν οι ΔΟΕΕ 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται και τον 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τη γνωστοποίηση 
προς τους επενδυτές και την υποβολή 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
με τη συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων 
γνωστοποίησης οι οποίες επιβάλλονται 
στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη μόχλευση και 
τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές και πληροφόρησης των 
επενδυτών. Πρέπει να έχουν επίσης ως 
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απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
του λεπτομερούς περιεχομένου και του 
τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε εκδότες 
τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό του είδους 
των περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
αντιστοιχίας προτύπων αποτίμησης τρίτων 
χωρών σε περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών 
αναφορικά με θεματοφύλακες και, για τον 
σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο τρίτες 
χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Κοινότητα σε ΔΟΕΕ από τρίτες 

αντικείμενο τον καθορισμό ορίων στο 
επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ κατά τη 
διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου 
και του τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε 
εκδότες τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του είδους των περιορισμών ή 
προϋποθέσεων που μπορούν να 
επιβληθούν όσον αφορά την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ σε επαγγελματίες 
επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής 
του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά πρέπει επίσης 
να έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
αντιστοιχίας προτύπων αποτίμησης τρίτων 
χωρών σε περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών 
αναφορικά με θεματοφύλακες και, για τον 
σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό γενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης του βαθμού στον 
οποίο τρίτες χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ 
της Ένωσης πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Ένωση σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των τρόπων, 
του περιεχομένου και της συχνότητας της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους 
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χώρες. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των τρόπων, του περιεχομένου 
και της συχνότητας της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τους ΔΟΕΕ 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και των 
άλλων αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις 
όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με 
άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.

ΔΟΕΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και 
των άλλων αρμόδιων αρχών σε 
περιπτώσεις όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή 
συλλογικά με άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
συστημικής σημασίας και στην εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών. Τέλος, τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες..

Or. en

Αιτιολόγηση

Ήδη διενεργούνται εκτιμήσεις από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες όταν είναι αναγκαίο και 
όταν υπαγορεύεται από τις περιστάσεις. Το να απαιτείται ανεξάρτητη εκτίμηση κατά 100% θα 
αυξήσει τα έξοδα των ΟΕΕ και θα μειώσει τις επιστροφές προς τους επενδυτές.

Τροπολογία 303
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να
είναι αρμόδια για τη θέσπιση των 
απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης μέτρων τα οποία καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
που ορίζεται στην παρούσα οδηγία, 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να 
αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τα 

(27) H Επιτροπή πρέπει να είναι αρμόδια 
για τη θέσπιση των πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης και ιδίως όσων είναι 
απαραίτητες για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Εν προκειμένω, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
θέσπισης πράξεων που καθορίζουν τις 
διαδικασίες δυνάμει των οποίων οι ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των 
οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά 
στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο 
που ορίζεται στην παρούσα οδηγία, 
μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να 
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εν λόγω μέτρα επίσης έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι ΔΟΕΕ 
συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης ρευστότητας της 
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των κριτηρίων βάσει των 

αντιμετωπίζονται ως ΔΟΕΕ οι οποίοι 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Τα 
εν λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, το είδος 
σύγκρουσης συμφερόντων που οι ΔΟΕΕ 
πρέπει να προσδιορίσουν, καθώς και τα 
εύλογα μέτρα που αναμένεται να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τις εσωτερικές και 
οργανωτικές διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης 
κινδύνων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους του 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται, καθώς και 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ρυθμίσεων 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να καθίστανται 
ικανοί να διαχειρίζονται τους 
συγκεκριμένους κινδύνους οι οποίοι 
συνδέονται με συναλλαγές ακάλυπτων 
πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε σχετικών απαγορεύσεων οι 
οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για την 
προστασία του ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας της παρούσας οδηγίας, και 
ιδίως τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας των ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στις οποίες 
χρειάζεται να ανταποκρίνονται τα 
μεταβιβάζοντα ιδρύματα θέσεων 
τιτλοποίησης, προκειμένου να επιτρέπεται 
σε έναν ΔΟΕΕ να επενδύει στα μέσα αυτού 
του τύπου που εκδίδονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Πρέπει να έχουν επίσης 
ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι 
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οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες πρέπει να 
εγκρίνεται η ανάθεση των καθηκόντων των 
ΔΟΕΕ και των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες ο διαχειριστής δεν μπορεί να 
θεωρείται πλέον ως ο διαχειριστής του
ΟΕΕ σε περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. 
Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο 
τον καθορισμό του περιεχομένου και της 
μορφής της ετήσιας έκθεσης που πρέπει να 
διαθέτουν οι ΔΟΕΕ για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζονται και τον καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ 
αναφορικά με τη γνωστοποίηση προς τους 
επενδυτές και την υποβολή εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές, καθώς και με τη 
συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
απαιτήσεων γνωστοποίησης οι οποίες 
επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη
μόχλευση και τη συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές και 
πληροφόρησης των επενδυτών. Έχουν 
επίσης ως αντικείμενο τον καθορισμό 
ορίων στο επίπεδο μόχλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ 
κατά τη διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω 
μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
του λεπτομερούς περιεχομένου και του 
τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι οποίοι 
αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε εκδότες 
τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά έχουν 
ως αντικείμενο τον καθορισμό του είδους 
των περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν όσον αφορά την 

ΔΟΕΕ όταν επενδύουν στα εν λόγω μέσα 
τιτλοποίησης. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των κριτηρίων 
βάσει των οποίων ένας εκτιμητής μπορεί 
να θεωρηθεί ανεξάρτητος κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας. Επίσης, τα μέτρα 
αυτά πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες πρέπει να εγκρίνεται η ανάθεση των 
καθηκόντων των ΔΟΕΕ και των 
προϋποθέσεων υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί να θεωρείται 
πλέον ως ο διαχειριστής του ΟΕΕ σε 
περίπτωση υπερβολικής ανάθεσης. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής της ετήσιας 
έκθεσης που πρέπει να διαθέτουν οι ΔΟΕΕ 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζονται και τον 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ αναφορικά με τη γνωστοποίηση 
προς τους επενδυτές και την υποβολή 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
με τη συχνότητά τους. Τα μέτρα αυτά 
πρέπει επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των απαιτήσεων 
γνωστοποίησης οι οποίες επιβάλλονται 
στους ΔΟΕΕ όσον αφορά τη μόχλευση και 
τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων στις 
αρμόδιες αρχές και πληροφόρησης των 
επενδυτών. Πρέπει να έχουν επίσης ως 
αντικείμενο τον καθορισμό ορίων στο 
επίπεδο μόχλευσης που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν οι ΔΟΕΕ κατά τη 
διαχείριση ΟΕΕ. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του λεπτομερούς περιεχομένου 
και του τρόπου με τον οποίο οι ΔΟΕΕ, οι 
οποίοι αποκτούν ελέγχουσα επιρροή σε 
εκδότες τίτλων και μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εταιρείες, πρέπει να 
εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους 
αναφορικά με την πληροφόρηση εκδοτών 
τίτλων και μη εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο εταιρειών και των σχετικών 
μετόχων τους, καθώς και των εκπροσώπων 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών που πρέπει να 
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εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε 
επαγγελματίες επενδυτές στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά 
έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
αντιστοιχίας προτύπων αποτίμησης τρίτων 
χωρών σε περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών 
αναφορικά με θεματοφύλακες και, για τον 
σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό γενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο τρίτες 
χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ της 
Κοινότητας πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Κοινότητα σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό των τρόπων, του περιεχομένου 
και της συχνότητας της ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τους ΔΟΕΕ 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους 
μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και των 
άλλων αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις 
όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή συλλογικά με 
άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει αντίκτυπο στη 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών συστημικής σημασίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. 
Τέλος, τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες.

παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό του είδους των περιορισμών ή 
προϋποθέσεων που μπορούν να 
επιβληθούν όσον αφορά την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ σε επαγγελματίες 
επενδυτές στο κράτος μέλος καταγωγής 
του ΔΟΕΕ. Τα μέτρα αυτά πρέπει επίσης 
να έχουν ως αντικείμενο τον καθορισμό 
γενικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
αντιστοιχίας προτύπων αποτίμησης τρίτων 
χωρών σε περίπτωση που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, της 
αντιστοιχίας της νομοθεσίας τρίτων χωρών 
αναφορικά με θεματοφύλακες και, για τον 
σκοπό αδειοδότησης των ΔΟΕΕ οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, της 
αντιστοιχίας προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό γενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης του βαθμού στον 
οποίο τρίτες χώρες παρέχουν στους ΔΟΕΕ 
της Ένωσης πραγματική πρόσβαση στην 
αγορά, συγκρίσιμη με την πρόσβαση που 
παρέχει η Ένωση σε ΔΟΕΕ από τρίτες 
χώρες. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των τρόπων, 
του περιεχομένου και της συχνότητας της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους 
ΔΟΕΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους υποδοχής του ΔΟΕΕ και 
των άλλων αρμόδιων αρχών σε 
περιπτώσεις όπου ο ΔΟΕΕ μεμονωμένα ή 
συλλογικά με άλλο ΔΟΕΕ μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στη σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών 
συστημικής σημασίας και στην εύρυθμη 
λειτουργία των αγορών. Τέλος, τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό των 
διαδικασιών για τις επιτόπιες επαληθεύσεις 
και έρευνες. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο να δηλώνουν ότι τα πρότυπα 
εκτίμησης αμοιβαίων κεφαλαίων μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμα με εκείνα που εφαρμόζονται 
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στην Ένωση όταν ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος στην τρίτη χώρα. Πρέπει 
επίσης να έχουν ως αντικείμενο τη 
δήλωση ότι η νομοθεσία σχετικά με τους 
θεματοφύλακες σε μια συγκεκριμένη 
τρίτη χώρα είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία. Πρέπει να έχουν επίσης 
ως αντικείμενο τη δήλωση ότι η 
νομοθεσία σχετικά με την προληπτική 
ρύθμιση και τη συνεχιζόμενη εποπτεία 
των ΔΟΕΕ σε μια συγκεκριμένη τρίτη 
χώρα είναι ισοδύναμη με την παρούσα 
οδηγία. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τη δήλωση του κατά πόσον 
μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα παραχωρεί 
στους ΔΟΕΕ της Ένωσης ουσιαστική 
πρόσβαση στην αγορά συγκρίσιμη με 
αυτήν που παραχωρείται από την 
Ένωσης στους ΔΟΕΕ της συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας. Πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον προσδιορισμό 
τυποποιημένων προτύπων για τη 
γνωστοποίηση και τις βεβαιώσεις και τον 
προσδιορισμό των διαδικασιών για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
αρμόδιων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η επιβεβλημένη διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών "επιτροπολογίας" εάν 
διατηρηθεί όλο το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 304
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ 
ΔΟΕΕ, πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων 
συμμετόχων στην αγορά, η Επιτροπή 
πρέπει να επανεξετάσει την οδηγία 
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2009/…/ΕΚ έτσι ώστε να καθιερώσει 
απαιτήσεις διατήρησης και ποιοτικές 
απαιτήσεις για τους ΟΣΕΚΑ όταν 
επενδύουν σε τιτλοποιημένα προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις διατήρησης και οι ποιοτικές απαιτήσεις για τιτλοποιημένα προϊόντα πρέπει 
επίσης να έχουν εφαρμογή στους ΟΣΕΚΑ ώστε να προληφθεί η δημιουργία άνισων συνθηκών 
ανταγωνισμού.

Τροπολογία 305
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με 
νέα μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Τα μέτρα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία 
υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 5 της εν λόγω απόφασης. Τα 
εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι τα πρότυπα αποτίμησης 
επενδυτικών εταιρειών μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας 
αντιστοιχούν στα πρότυπα εκείνα τα 
οποία είναι εφαρμοστέα στην Κοινότητα 
στις περιπτώσεις που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι η νομοθεσία σχετικά με τους 
θεματοφύλακες μιας συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 

διαγράφεται
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αντικείμενο να ορίσουν ότι η νομοθεσία 
περί προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας των 
ΔΟΕΕ σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
είναι ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία. 
Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο 
να ορίσουν το βαθμό στον οποίο μια 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει στους 
ΔΟΕΕ της Κοινότητας πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιμη με την 
πρόσβαση που παρέχει η Κοινότητα σε 
ΔΟΕΕ από την εν λόγω τρίτη χώρα. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό υποδειγμάτων κοινοποίησης 
και βεβαιώσεων καθώς και τον 
καθορισμό της διαδικασίας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό επιβάλλεται βάσει των νέων διαδικασιών "επιτροπολογίας".

Τροπολογία 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Τα μέτρα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία 
υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 5 της εν λόγω απόφασης. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 

(28) Δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις 
είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης. 
Τα μέτρα τα οποία δεν εμπίπτουν στην 
ανωτέρω κατηγορία υπόκεινται στην 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 5 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τον 
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ορίσουν ότι τα πρότυπα αποτίμησης 
επενδυτικών εταιρειών μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας 
αντιστοιχούν στα πρότυπα εκείνα τα 
οποία είναι εφαρμοστέα στην Κοινότητα 
στις περιπτώσεις που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι η νομοθεσία σχετικά με τους 
θεματοφύλακες μιας συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο να ορίσουν ότι η νομοθεσία 
περί προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας των 
ΔΟΕΕ σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
είναι ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία. 
Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο 
να ορίσουν το βαθμό στον οποίο μια 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει στους 
ΔΟΕΕ της Κοινότητας πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιμη με την 
πρόσβαση που παρέχει η Κοινότητα σε 
ΔΟΕΕ από την εν λόγω τρίτη χώρα. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό υποδειγμάτων κοινοποίησης 
και βεβαιώσεων καθώς και τον καθορισμό 
της διαδικασίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών.

καθορισμό υποδειγμάτων κοινοποίησης 
και βεβαιώσεων καθώς και τον καθορισμό 
της διαδικασίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με αλλαγές στο προτεινόμενο νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία 307
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι (28) Δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις 
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γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Τα μέτρα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία 
υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 5 της εν λόγω απόφασης. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι τα πρότυπα αποτίμησης 
επενδυτικών εταιρειών μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας 
αντιστοιχούν στα πρότυπα εκείνα τα 
οποία είναι εφαρμοστέα στην Κοινότητα 
στις περιπτώσεις που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι η νομοθεσία σχετικά με τους 
θεματοφύλακες μιας συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας είναι ισοδύναμη με την 
παρούσα οδηγία. Τα μέτρα αυτά έχουν ως 
αντικείμενο να ορίσουν ότι η νομοθεσία 
περί προληπτικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων και διαρκούς εποπτείας των 
ΔΟΕΕ σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα 
είναι ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία. 
Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο 
να ορίσουν το βαθμό στον οποίο μια 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει στους 
ΔΟΕΕ της Κοινότητας πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιμη με την 
πρόσβαση που παρέχει η Κοινότητα σε 
ΔΟΕΕ από την εν λόγω τρίτη χώρα. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό υποδειγμάτων κοινοποίησης 
και βεβαιώσεων καθώς και τον καθορισμό 
της διαδικασίας για την ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών.

είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης. 
Τα μέτρα τα οποία δεν εμπίπτουν στην 
ανωτέρω κατηγορία υπόκεινται στην 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 5 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να έχουν ως αντικείμενο τον 
καθορισμό υποδειγμάτων κοινοποίησης 
και βεβαιώσεων καθώς και τον καθορισμό 
της διαδικασίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι συνέπεια προηγούμενων τροπολογιών.
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Τροπολογία 308
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. Τα μέτρα τα οποία δεν 
εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία 
υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 5 της εν λόγω απόφασης. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι τα πρότυπα αποτίμησης 
επενδυτικών εταιρειών μιας συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας αντιστοιχούν στα πρότυπα 
εκείνα τα οποία είναι εφαρμοστέα στην 
Κοινότητα στις περιπτώσεις που ο 
εκτιμητής είναι εγκατεστημένος σε τρίτη 
χώρα. Τα εν λόγω μέτρα έχουν ως 
αντικείμενο να ορίσουν ότι η νομοθεσία 
σχετικά με τους θεματοφύλακες μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία. Τα 
μέτρα αυτά έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν ότι η νομοθεσία περί 
προληπτικών κανονιστικών ρυθμίσεων 
και διαρκούς εποπτείας των ΔΟΕΕ σε μια 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα είναι 
ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο να 
ορίσουν το βαθμό στον οποίο μια 
συγκεκριμένη τρίτη χώρα παρέχει στους 
ΔΟΕΕ της Κοινότητας πραγματική 
πρόσβαση στην αγορά, συγκρίσιμη με την 
πρόσβαση που παρέχει η Κοινότητα σε 
ΔΟΕΕ από την εν λόγω τρίτη χώρα. Τα εν 
λόγω μέτρα έχουν ως αντικείμενο τον 

(28) (28) Δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις 
είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, δια της συμπληρώσεώς της με νέα 
μη ουσιώδη στοιχεία, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης. 
Τα μέτρα τα οποία δεν εμπίπτουν στην 
ανωτέρω κατηγορία υπόκεινται στην 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 5 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να έχουν ως αντικείμενο να ορίσουν 
ότι τα πρότυπα αποτίμησης επενδυτικών 
εταιρειών μιας συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας αντιστοιχούν στα πρότυπα εκείνα τα 
οποία είναι εφαρμοστέα στην Ένωση στις 
περιπτώσεις που ο εκτιμητής είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο να ορίσουν ότι η νομοθεσία 
σχετικά με τους θεματοφύλακες μιας 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας είναι 
ισοδύναμη με την παρούσα οδηγία. Τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει επίσης να έχουν ως 
αντικείμενο τον καθορισμό υποδειγμάτων 
κοινοποίησης και βεβαιώσεων καθώς και 
τον καθορισμό της διαδικασίας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών.
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καθορισμό υποδειγμάτων κοινοποίησης 
και βεβαιώσεων καθώς και τον καθορισμό 
της διαδικασίας για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών και των επενδυτών μέσω της 
θέσπισης ενός κοινού πλαισίου για τη
χορήγηση αδείας και την εποπτεία των 
ΔΟΕΕ, είναι αδύνατο να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη, όπως 
καταδεικνύουν οι ελλείψεις υφιστάμενων 
εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων και 
εποπτείας των εν λόγω φορέων, και 
δύνανται συνεπώς, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών,

(29) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών μέσω της θέσπισης 
ενός κοινού πλαισίου για τη χορήγηση 
αδείας και την εποπτεία των ΔΟΕΕ, είναι 
αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, όπως καταδεικνύουν οι 
ελλείψεις υφιστάμενων εθνικών 
κανονιστικών ρυθμίσεων και εποπτείας 
των εν λόγω φορέων, και δύνανται 
συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση πρέπει να
εξουσιοδοτήσει την ΕΑΚΑΑ να ενεργεί ως 
Οργανισμός Προστασίας των Επενδυτών 
με στόχο την πιστοποίηση νέων 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων και την 
παρακολούθηση της εξέλιξής τους. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται επειγόντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας οργανισμός προστασίας των επενδυτών ο 
οποίος θα πιστοποιεί τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και θα τα κατατάσσει με σήμανση σε 
διάφορες κατηγορίες κινδύνου πριν από την εμπορική τους προώθηση. Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να 
αναλάβει αυτό το ρόλο.


