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Τροπολογία 508
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χορήγηση αδείας σε ΔΟΕΕ Χορήγηση αδείας σε ΟΕΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια πρέπει να χορηγείται σε προϊόντα (ΟΕΕ) και όχι σε ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 509
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κανένας ΔΟΕΕ ο οποίος καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία δεν παρέχει 
υπηρεσίες διαχείρισης σε οποιονδήποτε 
ΟΕΕ ή μετοχές ή μερίδια αγοράς αυτού
χωρίς προηγούμενη χορήγηση αδείας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρεται κανένας ΟΕΕ σε επενδυτές 
στην Ένωση χωρίς προηγούμενη 
χορήγηση αδείας. Οι ΟΕΕ που δεν έχουν 
λάβει άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία δεν μπορούν να προσφέρονται σε 
επενδυτές στην Ένωση.

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ενός κράτους μέλους, δεν 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε ΟΕΕ ή μερίδια αγοράς ή 
μετοχές αυτών εντός της Κοινότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλοι οι ΟΕΕ που λαμβάνουν κεφάλαια από Ευρωπαίους επενδυτές πρέπει να καλύπτονται από 
την οδηγία.

Τροπολογία 510
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κανένας ΔΟΕΕ ο οποίος καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία δεν παρέχει 
υπηρεσίες διαχείρισης σε οποιονδήποτε 
ΟΕΕ ή μετοχές ή μερίδια αγοράς αυτού
χωρίς προηγούμενη χορήγηση αδείας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κανένας ΔΟΕΕ ο οποίος καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία δεν παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οποιονδήποτε ΟΕΕ χωρίς 
προηγούμενη χορήγηση αδείας.

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ενός κράτους μέλους, δεν 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε ΟΕΕ ή μερίδια αγοράς ή 
μετοχές αυτών εντός της Κοινότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ. Η αρχή σύμφωνα με την οποία οι οντότητες που δεν έχουν 
λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ(εκτός εάν τούτο γίνεται υπό ανάθεση) πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κάθε ΟΕΕ πρέπει να έχει έναν μόνον ΔΟΕΕ, 
ανεξάρτητα από τη νομική δομή του. Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες 
διαφορές μεταξύ των δομών των οργανισμών, για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιοι 
οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι ενώ άλλοι ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή.  Στην 
περίπτωση ΟΕΕ που δεν ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο 
ΔΟΕΕ.
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Τροπολογία 511
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κανένας ΔΟΕΕ ο οποίος καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία δεν παρέχει 
υπηρεσίες διαχείρισης σε οποιονδήποτε 
ΟΕΕ ή μετοχές ή μερίδια αγοράς αυτού
χωρίς προηγούμενη χορήγηση αδείας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
κανένας ΔΟΕΕ ο οποίος καλύπτεται από 
την παρούσα οδηγία δεν παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οποιονδήποτε ΟΕΕ χωρίς 
προηγούμενη χορήγηση αδείας.

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ενός κράτους μέλους, δεν
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε ΟΕΕ ή μερίδια αγοράς ή 
μετοχές αυτών εντός της Κοινότητας.

Τα κράτη μέλη απαιτούν ότι μόνον οι 
οντότητες οι οποίες έχουν λάβει άδεια 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν 
να παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε 
ΟΕΕ, εκτός από τις περιπτώσεις 
ανάθεσης από τον ΔΟΕΕ σύμφωνα με το 
άρθρο 18 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ. Η αρχή σύμφωνα με την οποία οι οντότητες που δεν έχουν 
λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ(εκτός εάν τούτο γίνεται υπό ανάθεση) πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς.

Τροπολογία 512
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό 

διαγράφεται
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δίκαιο ενός κράτους μέλους, δεν 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε ΟΕΕ ή μερίδια αγοράς ή 
μετοχές αυτών εντός της Κοινότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την προταθείσα τροπολογία στη συμβιβαστική πρόταση της Σουηδικής 
Προεδρίας.  Είμαστε της άποψης ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία (ιδιαίτερα οι ΔΟΕΕ με έδρα εκτός 
Κοινότητας) δεν πρέπει να αποκλείονται από την εμπορική προώθηση των ΟΕΕ τους εντός της 
Κοινότητας στη βάση ιδιωτικών τοποθετήσεων.

Τροπολογία 513
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ενός κράτους μέλους, δεν 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
διαχείρισης σε ΟΕΕ ή μερίδια αγοράς ή 
μετοχές αυτών εντός της Κοινότητας. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 514
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
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οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
ενός κράτους μέλους, δεν μπορούν να 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ 
ή μερίδια αγοράς ή μετοχές αυτών 
εντός της Κοινότητας. 

οδηγία ούτε, στην περίπτωση ενός ΔΟΕΕ 
με έδρα στην Ένωση ο οποίος δεν 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους 
μέλους, δεν μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι σε μερικές περιπτώσεις, ο ΟΕΕ απ' ευθείας εμπορεύεται 
μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ. Είναι απολύτως σκόπιμο να απαιτείται ότι για να επιτρέπεται αυτή 
η εμπορική προώθηση, διορίζεται ένας ΔΟΕΕ της ΕΕ αλλά, όταν διορίζεται τρίτος από τον 
ΟΕΕ για να ασκεί τον ρόλο του ΔΟΕΕ, δεν είναι απαραίτητο να απαιτείται σε όλες τις 
περιπτώσεις ότι μόνον ο εγκεκριμένος ΔΟΕΕ μπορεί να εμπορεύεται α μερίδια ή τις μετοχές.

Τροπολογία 515
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
ενός κράτους μέλους, δεν μπορούν να 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ 
ή μερίδια αγοράς ή μετοχές αυτών εντός 
της Κοινότητας. 

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους, δεν μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ ή μερίδια 
αγοράς ή μετοχές αυτών εντός της 
Κοινότητας, εκτός από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται ρητώς στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να επιτρέπονται εξαιρέσεις όπως αυτές που προβλέπονται στο 
άρθρο 35 (όπως τροποποιήθηκε από την τροπολογία Hökmark αριθ. 34), αποσαφηνίζοντας με 
τον τρόπο αυτό ότι μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις από τον γενικό περιορισμό του άρθρου 4.
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Τροπολογία 516
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
ενός κράτους μέλους, δεν μπορούν να 
παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης σε
ΟΕΕ ή μερίδια αγοράς ή μετοχές αυτών 
εντός της Κοινότητας. 

Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι 
οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους, δεν μπορούν να 
διαχειρίζονται ΟΕΕ ή μερίδια αγοράς ή 
μετοχές αυτών εντός της Κοινότητας, 
εκτός από τις περιπτώσεις ανάθεσης από 
τον ΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο (ΟΑΧΜ και ΟΣΕΚΑ) ως προς τους 
διακανονισμούς ανάθεσης. 

Τροπολογία 517
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανένας ΔΟΕΕ δεν μπορεί να ασχολείται 
με άλλες δραστηριότητες εκτός της 
διαχείρισης ΟΕΕ και της διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση 
καθώς και της παροχής επενδυτικών 
συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα 
μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα I, 
τμήμα Γ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στον 
ΔΟΕΕ να παρέχει επίσης κάποιες 
υπηρεσίες διοίκησης και εμπορικής 
προώθησης που εμφαίνονται στο 
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Παράρτημα της παρούσας οδηγίας ως 
παρεπόμενες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας ΔΟΕΕ μπορεί να υποβάλει 
αίτηση δυνάμει της παρούσας οδηγίας με 
σκοπό την εμπορική προώθηση στην 
Ένωση, σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία, ΟΕΕ που είχαν συσταθεί πριν από 
την προθεσμία για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στα εθνικά δίκαια, υπό 
τον όρο ότι θα παράσχει στις αρμόδιες 
αρχές τις πληροφορίες που εμφαίνονται 
στα άρθρα 31 έως 33 και στους επενδυτές 
τις πληροφορίες που εμφαίνονται στο 
άρθρο 20.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να θεσπισθεί ρήτρα κατοχύρωσης κεκτημένων δικαιωμάτων (“grandfathering 
clause”) σε αυτήν την οδηγία και να δοθεί στους ΔΟΕΕ και ιδίως στους επενδυτές τους επαρκές 
χρονικό περιθώριο προσαρμογής στα νέα μέτρα, ιδιαιτέρως διότι ασχολούνται με οργανισμούς 
επενδύσεων κλειστού τύπου.

Τροπολογία 519
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια σε 
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έναν ΟΕΕ για να είναι ΔΟΕΕ εκτός εάν οι 
διευθυντές ή τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου έχουν επαρκώς καλή φήμη 
και εμπειρία, σε σχέση με τον τύπο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
επιτελεί ο ΟΕΕ, για να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται ότι ο ΟΕΕ έχει επάρκεια για να μπορεί να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας. 
Αυτή η απαίτηση βασίζεται στην απαίτηση που ισχύει για κεφάλαια ΟΣΕΚΑ υπό 
αυτοδιαχείριση.

Τροπολογία 520
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ΔΟΕΕ δύνανται να λάβουν άδεια για 
την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για 
όλους ή για ορισμένους τύπους ΟΕΕ.

διαγράφεται

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της παρούσας οδηγίας και 
να έχει άδεια ως εταιρεία διαχείρισης ή 
επενδύσεων δυνάμει της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ - [οδηγία ΟΣΕΚΑ].

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται πλέον λόγω προηγούμενων τροπολογιών.
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Τροπολογία 521
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και να έχει άδεια ως εταιρεία 
διαχείρισης ή επενδύσεων δυνάμει της 
οδηγίας 2009/.../ΕΚ - [οδηγία ΟΣΕΚΑ].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ. Η αρχή σύμφωνα με την οποία οι οντότητες που δεν έχουν 
λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ(εκτός εάν τούτο γίνεται υπό ανάθεση) πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κάθε ΟΕΕ πρέπει να έχει έναν μόνον ΔΟΕΕ, 
ανεξάρτητα από τη νομική δομή του. Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες 
διαφορές μεταξύ των δομών των οργανισμών, για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιοι 
οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι ενώ άλλοι ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή.  Στην 
περίπτωση ΟΕΕ που δεν διορίζουν εξωτερικό διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο 
ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 522
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και να έχει άδεια ως εταιρεία 
διαχείρισης ή επενδύσεων δυνάμει της 
οδηγίας 2009/.../ΕΚ - [οδηγία ΟΣΕΚΑ].

Αν ο ΔΟΕΕ είναι κάτοχος αδείας δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας ή μια εταιρεία 
διαχείρισης ή επενδύσεων είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, 
οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια στον εν 
λόγω ΔΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ ή στην εν λόγω εταιρεία 
διαχείρισης ή επενδύσεων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη της 
εκπλήρωσης των σχετικών πρόσθετων 
απαιτήσεων για τη χορήγηση αδείας. Για 
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τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές 
ζητούν μόνο πληροφορίες οι οποίες δεν 
έχουν υποβληθεί για τους σκοπούς της 
αρχικής αδειοδότησης, με την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν μεταβληθεί.

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. 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 523
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ δύναται να είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της παρούσας οδηγίας και 
να έχει άδεια ως εταιρεία διαχείρισης ή 
επενδύσεων δυνάμει της οδηγίας 
2009/.../ΕΚ - [οδηγία ΟΣΕΚΑ].

Αν ο ΔΟΕΕ είναι κάτοχος αδείας δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας ή μια εταιρεία 
διαχείρισης ή επενδύσεων είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, 
οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια στον εν 
λόγω ΔΟΕΕ δυνάμει της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ ή στην εν λόγω εταιρεία 
διαχείρισης ή επενδύσεων δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, με την επιφύλαξη της 
εκπλήρωσης των σχετικών πρόσθετων 
απαιτήσεων για τη χορήγηση αδείας.
Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές 
ζητούν μόνο πληροφορίες οι οποίες δεν 
έχουν υποβληθεί για τους σκοπούς της 
αρχικής αδειοδότησης, με την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν 
έχουν μεταβληθεί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται η επιβολή δυσανάλογου κόστους στους ΔΟΕΕ και τις εποπτικές αρχές είναι 
σκόπιμο να μπορούν αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται ήδη ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ να ζητούν άδεια 
για διαχείριση και των δύο τύπων κεφαλαίων αποδεικνύοντας απλώς ότι πληρούν οιεσδήποτε 
πρόσθετες απαιτήσεις προβλέπουν οι οδηγίες που διέπουν αυτήν την πρόσθετη δραστηριότητα 
παρά να απαιτείται από αυτές να ζητούν νέα άδεια.

Τροπολογία 524
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από υπηρεσίες διαχείρισης, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε 
ΔΟΕΕ να παρέχουν επενδυτικές 
συμβουλές ως παρεπόμενες υπηρεσίες. 
Αυτή η δραστηριότητα αντιπροσωπεύει 
μικρό μέρος του κύκλου εργασιών των 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 525
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 4 έως 8 δεν εφαρμόζονται σε 
βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ στο βαθμό 
που κατέχουν μερίδια στις θυγατρικές ή 
συνδεδεμένες εταιρίες τους, με σκοπό την 
εφαρμογή βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής και οι οποίες δεν ιδρύονται 
με κύριο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους 
για τους επενδυτές τους μέσω  του 
κλεισίματος των θυγατρικών εντός 
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συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγμένες βιομηχανικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ρυθμίζονται από τις οδηγίες σχετικά με το 
ενημερωτικό δελτίο και τη διαφάνεια καθώς και από την εθνική νομοθεσία περί εταιρειών, τους 
κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο και άλλες εθνικές διατάξεις. Τούτο διασφαλίζει επαρκή 
διαφάνεια σε σχέση με τους επενδυτές, τους ρυθμιστικούς φορείς και την κοινωνία εν γένει. Οι 
διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 δεν είναι σχετικές ή κατάλληλες ως προς αυτόν τον τύπο 
εταιρειών.

Τροπολογία 526
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Μια εταιρεία διαχείρισης ή 
επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2009/65/ΕΚ λογίζεται ως έχουσα άδεια 
και για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, και μπορεί να διαχειρίζεται 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι διέπονται από εθνικές ρυθμίσεις 
και δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2009/65/ΕΚ. 
Κατά τη διαχείριση ενός ΟΕΕ μια 
εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 527
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Μια εταιρεία διαχείρισης ή 
επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2009/65/ΕΚ λογίζεται ως έχουσα άδεια 
και για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, και μπορεί να διαχειρίζεται 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων οι 
οποίοι διέπονται από εθνικές ρυθμίσεις 
και δεν καλύπτονται από την οδηγία 
2009/65/ΕΚ.  
Κατά τη διαχείριση ενός ΟΕΕ μια 
εταιρεία διαχείρισης ή επενδύσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ. Η αρχή σύμφωνα με την οποία οι οντότητες που δεν έχουν 
λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ(εκτός εάν τούτο γίνεται υπό ανάθεση) πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κάθε ΟΕΕ πρέπει να έχει έναν μόνον ΔΟΕΕ, 
ανεξάρτητα από τη νομική δομή του. Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες 
διαφορές μεταξύ των δομών των οργανισμών, για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιοι 
οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι ενώ άλλοι ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή.  Στην 
περίπτωση ΟΕΕ που δεν διορίζουν εξωτερικό διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο 
ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 528
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 τα 
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κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε ΟΕΕ 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας έχει έναν και μόνον 
ΔΟΕΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ. Η αρχή σύμφωνα με την οποία οι οντότητες που δεν έχουν 
λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ(εκτός εάν τούτο γίνεται υπό ανάθεση) πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κάθε ΟΕΕ πρέπει να έχει έναν μόνον ΔΟΕΕ, 
ανεξάρτητα από τη νομική δομή του. Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες 
διαφορές μεταξύ των δομών των οργανισμών, για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιοι 
οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι ενώ άλλοι ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή.  Στην 
περίπτωση ΟΕΕ που δεν διορίζουν εξωτερικό διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο 
ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 529
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε ΟΕΕ 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας έχει έναν και μόνον 
ΔΟΕΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κάθε ΟΕΕ πρέπει να έχει έναν μόνον ΔΟΕΕ, ανεξάρτητα από τη 
νομική δομή του.
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Τροπολογία 530
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε ΟΕΕ 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας έχει έναν και μόνον 
ΔΟΕΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να επιτρέπεται ένας μόνον ΔΟΕΕ ανά ΟΕΕ.

Τροπολογία 531
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε ΟΕΕ 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας έχει έναν και μόνον 
ΔΟΕΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κάθε ΟΕΕ πρέπει να έχει έναν μόνον ΔΟΕΕ, ανεξάρτητα από τη 
νομική δομή του.
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Τροπολογία 532
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18 τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε ΟΕΕ 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας έχει έναν και μόνον 
ΔΟΕΕ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κάθε ΟΕΕ πρέπει να έχει έναν μόνον ΔΟΕΕ, ανεξάρτητα από τη 
νομική δομή του.

Τροπολογία 533
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Μόνον ένα νομικό πρόσωπο πρέπει να 
θεωρείται ως ο ΔΟΕΕ για αντίστοιχο 
ΟΕΕ και πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.
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Τροπολογία 534
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Ανάλογα με τη νομική μορφή τους οι 
ΟΕΕ μπορούν να έχουν εσωτερική 
διαχείριση ή μπορούν να διορίζουν 
εξωτερικό διαχειριστή.
Όταν ένας ΟΕΕ δεν έχει ορίσει εξωτερικό 
διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ 
είναι ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ. Η αρχή σύμφωνα με την οποία οι οντότητες που δεν έχουν 
λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ(εκτός εάν τούτο γίνεται υπό ανάθεση) πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, κάθε ΟΕΕ πρέπει να έχει έναν μόνον ΔΟΕΕ, 
ανεξάρτητα από τη νομική δομή του. Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες 
διαφορές μεταξύ των δομών των οργανισμών, για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιοι 
οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι ενώ άλλοι ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή.  Στην 
περίπτωση ΟΕΕ που δεν διορίζουν εξωτερικό διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο 
ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 535
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Ανάλογα με τη νομική μορφή τους οι 
ΟΕΕ μπορούν να έχουν εσωτερική 
διαχείριση ή μπορούν να διορίζουν 
εξωτερικό διαχειριστή. Όταν ένας ΟΕΕ 
δεν έχει ορίσει εξωτερικό διαχειριστή ως 
ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο ΔΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των δομών των 
οργανισμών, για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιοι οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι ενώ 
άλλοι ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή.  Στην περίπτωση ΟΕΕ που δεν ορίζουν εξωτερικό 
διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 536
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Ανάλογα με τη νομική μορφή τους οι 
ΟΕΕ μπορούν να έχουν εσωτερική 
διαχείριση ή μπορούν να διορίζουν 
εξωτερικό διαχειριστή.
Όταν ένας ΟΕΕ δεν έχει ορίσει εξωτερικό 
διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ 
είναι ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των δομών των 
οργανισμών, για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιοι οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι ενώ 
άλλοι ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή.  Στην περίπτωση ΟΕΕ που δεν ορίζουν εξωτερικό 
διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 537
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Ανάλογα με τη νομική μορφή τους οι 
ΟΕΕ μπορούν να έχουν εσωτερική 
διαχείριση ή μπορούν να διορίζουν 
εξωτερικό διαχειριστή.



AM\804981EL.doc 21/155 PE439.125v01-00

EL

Όταν ένας ΟΕΕ δεν έχει ορίσει εξωτερικό 
διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ 
είναι ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των δομών των 
οργανισμών, για παράδειγμα το γεγονός ότι κάποιοι οργανισμοί είναι αυτοδιαχειριζόμενοι ενώ 
άλλοι ορίζουν εξωτερικό διαχειριστή.  Στην περίπτωση ΟΕΕ που δεν ορίζουν εξωτερικό 
διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος ο ΟΕΕ είναι ο ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 538
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2ε. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στον ΟΕΕ να είναι ο ΔΟΕΕ. 
Πάντως, κάθε ΟΕΕ μπορεί να έχει έναν 
μόνον ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία επιβεβαιώνεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν, αλλά δεν τους απαιτείται, να 
επιτρέπουν στον ΟΕΕ να ενεργεί ως ΔΟΕΕ. Ωστόσο για να εξασφαλίζεται σαφής βάσει 
ρυθμίσεων απόδοση ευθυνών, θα επιτρέπεται μόνον ένας ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 539
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2στ. Ο ΔΟΕΕ είναι:
α) εξωτερικός διαχειριστής ο οποίος είναι 
το νομικό πρόσωπο που διορίζεται από 
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τον ΟΕΕ ή εξ ονόματος του ΟΕΕ (ο 
διορισθείς ΔΟΕΕ) και ο οποίος μέσω του 
διορισμού αυτού είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση όλου του χαρτοφυλακίου του 
ΟΕΕ· ή
β) όταν η νομοθεσία βάσει της οποίας 
ιδρύεται ο ΟΕΕ απαιτεί από αυτόν να έχει 
διοικητικό συμβούλιο με την ευθύνη της 
διαχείρισης του ΟΕΕ και το διοικητικό 
συμβούλιο αυτό επιλέγει να μην ορίσει 
εξωτερικό διαχειριστή ως ΔΟΕΕ, ο ίδιος 
ο ΟΕΕ μπορεί να είναι ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δομή ενός ΟΕΕ που συγκροτείται ως εταιρική οντότητα 
δυνάμει του εταιρικού δικαίου του κράτους μέλους και ο οποίος έχει υποχρεούται εκ του νόμου 
να συστήσει συμβούλιο διευθυντών ως το διοικητικό του συμβούλιο, όπως στην περίπτωση των 
εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αυτοί δε οι διευθυντές εκλέγονται από τους μετόχους του 
ΟΕΕ και οφείλουν υποχρεώσεις πίστης σε αυτούς. Οιαδήποτε διένεξη θα διευθετείται εάν ο 
ΟΕΕ ο ίδιος μπορεί να είναι και ο ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 540
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a

Εγκεκριμένες δραστηριότητες

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κανείς 
εξωτερικά διορισθείς ΔΟΕΕ που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν 
αναλαμβάνει δραστηριότητες 
διαφορετικές από τη διαχείριση ενός ή 
περισσοτέρων ΟΕΕ σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, με εξαίρεση διοικητικές 
δραστηριότητες και εμπορική προώθηση 
όπως καταγράφονται στο Παράρτημα II 
της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, δραστηριότητες 
σχετικές με τα υποκείμενα στοιχεία 
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ενεργητικού του ΟΕΕ ή με την έκδοση 
και εξόφληση μεριδίων ή μετοχών στον 
ΟΕΕ, ή δραστηριότητες πρόσθετης 
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την 
χορηγηθείσα άδεια δυνάμει της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ και υπηρεσίες σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ για τις οποίες είναι 
εξουσιοδοτημένος ο ΔΟΕΕ. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
κανένας αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν 
αναλαμβάνει δραστηριότητες 
διαφορετικές από τις δραστηριότητες 
εσωτερικής διαχείρισης που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα II της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ, πλην της εμπορικής 
προώθησης αυτού του ΟΕΕ και των 
δραστηριοτήτων των σχετικών με τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού αυτού 
του ΟΕΕ ή με την έκδοση και εξόφληση 
μεριδίων ή μετοχών στο ΟΕΕ.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε εξωτερικά διορισθέντα ΔΟΕΕ να 
παρέχει, επιπλέον των δραστηριοτήτων 
που καταγράφονται στην παράγραφο 1, 
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) διαχείριση χαρτοφυλακίων 
επενδύσεων, περιλαμβανομένων εκείνων 
που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, 
σε ιδρύματα επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ, βάσει εντολών που 
παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική 
βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, 
β) παρεπόμενες υπηρεσίες:
(i)  λήψη και διαβίβαση εντολών που 
σχετίζονται με ΟΕΕ·
(ii) φύλαξη και διαχείριση σε σχέση με 
τους ΟΕΕ περιλαμβανομένων συναφών 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων 
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ασφαλειών·
(iii) παροχή επενδυτικών συμβουλών για 
ένα ή περισσότερα από τα μέσα που 
αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα Γ 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις οδηγίες ΟΣΕΚΑ και ΟΑΧΜ.

Τροπολογία 541
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a

Εγκεκριμένες δραστηριότητες

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κανείς 
εξωτερικά διορισθείς ΔΟΕΕ που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν 
αναλαμβάνει δραστηριότητες 
διαφορετικές από τη διαχείριση ενός ή 
περισσοτέρων ΟΕΕ σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες που εμφαίνονται στα σημεία 2 
και 3 του Παραρτήματος, τις 
δραστηριότητες σχετικά με τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
ΟΕΕ ή με την έκδοση και εξόφληση 
μεριδίων ή μετοχών στον ΟΕΕ, την 
πρόσθετη διαχείριση ΟΣΕΚΑ σύμφωνα 
με την χορηγηθείσα άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τις υπηρεσίες 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τις οποίες 
είναι εξουσιοδοτημένος ο ΔΟΕΕ. 
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κανένας 
υπό εσωτερική διαχείριση ΟΕΕ που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν 
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αναλαμβάνει δραστηριότητες 
διαφορετικές από τις δραστηριότητες 
εσωτερικής διαχείρισης αυτού του ΟΕΕ 
που εμφαίνονται στα σημεία 2 και 3 του 
Παραρτήματος και δραστηριότητες 
σχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού αυτού του ΟΕΕ ή με την 
έκδοση και εξόφληση μεριδίων ή μετοχών 
στον ΟΕΕ.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε εξωτερικά διορισθέντα ΔΟΕΕ να 
παρέχει, επιπλέον των δραστηριοτήτων 
που καταγράφονται στην παράγραφο 1, 
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων 
και δραστηριοτήτων σχετικών με τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού αυτών 
των χαρτοφυλακίων, περιλαμβανομένων 
εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά 
ταμεία και σε ιδρύματα επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ, βάσει εντολών που 
παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική 
βάση και για κάθε πελάτη χωριστά· και
β) ως παρεπόμενες υπηρεσίες:
(i) λήψη και διαβίβαση εντολών που 
σχετίζονται με ΟΕΕ·
(ii) παροχή επενδυτικών συμβουλών για 
ένα ή περισσότερα από τα μέσα που 
αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα Γ 
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·
(iii) φύλαξη και διαχείριση σε σχέση με 
τους ΟΕΕ περιλαμβανομένων συναφών 
υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων 
ασφαλειών.
4. Οι ΔΟΕΕ δεν εξουσιοδοτούνται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας να 
παρέχουν μόνον τις υπηρεσίες που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 3 ή να 
παρέχουν παρεπόμενες υπηρεσίες χωρίς 
να έχουν εξουσιοδοτηθεί για τις 
υπηρεσίες που εμφαίνονται στην 
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παράγραφο 3 στοιχείο α) ή να παρέχουν 
μόνον τις δραστηριότητες που 
εμφαίνονται στα σημεία 2 και 3 του 
Παραρτήματος.
5. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και τα 
άρθρα 12, 13 και 19 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ εφαρμόζονται στην παροχή 
από τους ΔΟΕΕ των υπηρεσιών που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός των δραστηριοτήτων διαχείρισης και των παρεπόμενων υπηρεσιών που μπορεί να 
παρέχει ένας ΔΟΕΕ. Ο περιορισμός των υπηρεσιών διαχείρισης σε βασικές υπηρεσίες 
διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων (στο Παράρτημα) σύμφωνα με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, 
καθώς και οι παρεπόμενες υπηρεσίες (διαχείριση χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση και 
κάποιες επικουρικές υπηρεσίες) έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ καταπιστευματικών δραστηριοτήτων σχετικά με διαχείριση επενδύσεων 
και άλλων δραστηριοτήτων (τραπεζικές, ασφαλιστικές, κ.λπ.).

Τροπολογία 542
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Εγκεκριμένες δραστηριότητες

 1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κανείς 
εξωτερικά διορισθείς ΔΟΕΕ που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν 
αναλαμβάνει δραστηριότητες 
διαφορετικές από τη διαχείριση ενός ή 
περισσοτέρων ΟΕΕ σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες που εμφαίνονται στα σημεία 2 
και 3 του Παραρτήματος, τις 
δραστηριότητες σχετικά με τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του 
ΟΕΕ ή με την έκδοση και εξόφληση 
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μεριδίων ή μετοχών στον ΟΕΕ, την 
πρόσθετη διαχείριση ΟΣΕΚΑ σύμφωνα 
με την χορηγηθείσα άδεια δυνάμει της 
οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τις υπηρεσίες 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τις οποίες 
είναι εξουσιοδοτημένος ο ΔΟΕΕ. 
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κανένας 
υπό εσωτερική διαχείριση ΟΕΕ που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν 
αναλαμβάνει δραστηριότητες 
διαφορετικές από τις δραστηριότητες 
εσωτερικής διαχείρισης αυτού του ΟΕΕ 
που εμφαίνονται στα σημεία 2 και 3 του 
Παραρτήματος και δραστηριότητες 
σχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού αυτού του ΟΕΕ ή με την 
έκδοση και εξόφληση μεριδίων ή μετοχών 
στον ΟΕΕ.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε εξωτερικά διορισθέντα ΔΟΕΕ να 
παρέχει, επιπλέον των δραστηριοτήτων 
που καταγράφονται στην παράγραφο 1, 
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων 
και δραστηριοτήτων σχετικών με τα 
υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού αυτών 
των χαρτοφυλακίων, περιλαμβανομένων 
εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά 
ταμεία και σε ιδρύματα επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ, βάσει εντολών που 
παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική 
βάση και για κάθε πελάτη χωριστά· και
β) ως παρεπόμενες υπηρεσίες:
(i) λήψη και διαβίβαση εντολών που 
σχετίζονται με ΟΕΕ·
(ii)  παροχή επενδυτικών συμβουλών για 
ένα ή περισσότερα από τα μέσα που 
καταγράφονται στο παράρτημα I τμήμα 
Γ της οδηγίας 2004/39/ΕΚ·
(iii) φύλαξη και διαχείριση σε σχέση με 
τους ΟΕΕ περιλαμβανομένων συναφών 
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υπηρεσιών όπως η διαχείριση 
χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων 
ασφαλειών.
4. Οι ΔΟΕΕ δεν εξουσιοδοτούνται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας να 
παρέχουν μόνον τις υπηρεσίες που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 3 ή να 
παρέχουν παρεπόμενες υπηρεσίες χωρίς 
να έχουν εξουσιοδοτηθεί για τις 
υπηρεσίες που εμφαίνονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο α) ή να παρέχουν 
μόνον τις δραστηριότητες που 
εμφαίνονται στα σημεία 2 και 3 του 
Παραρτήματος.
5. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και τα 
άρθρα 12, 13 και 19 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ εφαρμόζονται στην παροχή 
από τους ΔΟΕΕ των υπηρεσιών που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των υπηρεσιών διαχείρισης σε βασικές υπηρεσίες διαχείρισης συλλογικών 
χαρτοφυλακίων (στο Παράρτημα) σύμφωνα με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, καθώς και οι παρεπόμενες 
υπηρεσίες (διαχείριση χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση και κάποιες επικουρικές υπηρεσίες) 
έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ 
καταπιστευματικών δραστηριοτήτων σχετικά με διαχείριση επενδύσεων και άλλων 
δραστηριοτήτων (τραπεζικές, ασφαλιστικές, κ.λπ.), ιδιαίτερα εάν οντότητες όπως πιστωτικά 
ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ. δεν αποκλείονται πλέον από το πεδίο.

Τροπολογία 543
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
Δραστηριότητες ενός ΔΟΕΕ

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κανείς 
εξωτερικά διορισθείς ΔΟΕΕ που 
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καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν 
αναλαμβάνει δραστηριότητες 
διαφορετικές από τη διαχείριση ενός ή 
περισσοτέρων ΟΕΕ σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που εμφαίνονται στα 
σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος της 
παρούσας οδηγίας, τις δραστηριότητες 
σχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού του ΟΕΕ ή με την έκδοση 
και εξόφληση μεριδίων ή μετοχών στον 
ΟΕΕ, ή την πρόσθετη διαχείριση ΟΣΕΚΑ 
σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια 
δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τις 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ 
για τις οποίες είναι εξουσιοδοτημένος ο 
ΔΟΕΕ. 
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι κανένας 
υπό εσωτερική διαχείριση ΟΕΕ που 
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία δεν 
αναλαμβάνει δραστηριότητες 
διαφορετικές από τις δραστηριότητες 
εσωτερικής διαχείρισης που εμφαίνονται 
στα σημεία 2 και 3 του Παραρτήματος 
αυτού του ΟΕΕ και δραστηριότητες 
σχετικά με τα υποκείμενα στοιχεία 
ενεργητικού αυτού του ΟΕΕ και με την 
έκδοση και εξόφληση μεριδίων ή μετοχών 
στον ΟΕΕ.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
σε εξωτερικά διορισθέντα ΔΟΕΕ να 
παρέχει, επιπλέον της διαχείρισης ενός ή 
περισσοτέρων ΟΕΕ, τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:
α) διαχείριση χαρτοφυλακίων 
επενδύσεων, περιλαμβανομένων εκείνων 
που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία 
και ιδρύματα επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ, βάσει εντολών που 
παρέχονται από επενδυτές σε διακριτική 
βάση και για κάθε πελάτη χωριστά·
β) ως παρεπόμενες υπηρεσίες:
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(i) επενδυτικές συμβουλές·
(ii) φύλαξη και διαχείριση μεριδίων 
οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
4. Οι ΔΟΕΕ δεν εξουσιοδοτούνται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας να 
παρέχουν μόνον τις υπηρεσίες που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 3 ή να 
παρέχουν μόνον τις δραστηριότητες που 
εμφαίνονται στα σημεία 2 και 3 του 
Παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας.
5. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 και τα 
άρθρα 12, 13 και 19 της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ εφαρμόζονται στην παροχή 
από τους ΔΟΕΕ των υπηρεσιών που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμός των δραστηριοτήτων διαχείρισης και των παρεπόμενων υπηρεσιών που μπορεί να 
παρέχει ένας ΔΟΕΕ. Ο περιορισμός των υπηρεσιών διαχείρισης σε βασικές υπηρεσίες 
διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων (στο άρθρο 3δ και στο Παράρτημα) σύμφωνα με την 
οδηγία ΟΣΕΚΑ, καθώς και οι παρεπόμενες υπηρεσίες στο άρθρο 4α (νέο) (διαχείριση 
χαρτοφυλακίου σε διακριτική βάση και κάποιες επικουρικές υπηρεσίες) έχει πολύ μεγάλη 
σημασία για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ καταπιστευματικών 
δραστηριοτήτων σχετικά με διαχείριση επενδύσεων και άλλων δραστηριοτήτων (τραπεζικές, 
ασφαλιστικές, κ.λπ.).

Τροπολογία 544
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο 
ο ΟΕΕ προτίθεται να προσφερθεί σε 
επενδυτές. Η άδεια που χορηγείται από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
υποδοχής δεν ισχύει για την προσφορά 
του ΟΕΕ σε οιοδήποτε άλλο κράτος 



AM\804981EL.doc 31/155 PE439.125v01-00

EL

μέλος.
Οι άδειες που ισχύουν για όλα τα κράτη 
μέλη χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ΕΑΚΑΑ).  Οι ΟΕΕ που δεν εδρεύουν 
στην Ένωση δεν μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση χορήγησης τέτοιας άδειας. 

Ένας ΔΟΕΕ ο οποίος αιτείται τη χορήγηση
αδείας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
έχει την καταστατική του έδρα:

Ένας ΟΕΕ ο οποίος υποβάλλει αίτηση 
χορήγησης αδείας πρέπει να παρέχει τα 
εξής στις αρμόδιες αρχές: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται ευρωπαϊκό διαβατήριο από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό για να αποφεύγεται 
οιαδήποτε καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας μεταξύ κρατών 
μελών. Το κράτος μέλος υποδοχής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέπει σε ΟΕΕ 
τρίτης χώρας να προσφέρεται στους εθνικούς του επενδυτές.

Τροπολογία 545
Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ ο οποίος αιτείται τη χορήγηση 
αδείας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
έχει την καταστατική του έδρα:

1. Ένας ΔΟΕΕ ο οποίος αιτείται τη 
χορήγηση αδείας πρέπει να παρέχει τα 
ακόλουθα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους όπου έχει την καταστατική του 
έδρα ή, εάν ο ΔΟΕΕ δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο 
οποίο προτίθεται να την πλέον ενεργό 
δραστηριότητα εμπορικής προώθησης 
του ΟΕΕ που διαχειρίζεται:

Or. en
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Τροπολογία 546
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας ΔΟΕΕ ο οποίος αιτείται τη χορήγηση 
αδείας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου 
έχει την καταστατική του έδρα:

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ένας ΔΟΕΕ ο 
οποίος αιτείται τη χορήγηση αδείας 
παρέχει τα ακόλουθα στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.

Τροπολογία 547
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα 
τα οποία πραγματικά διεξάγουν τις 
συναλλαγές του ΔΟΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η πληροφορία έχει ουσιαστική σημασία και πρέπει να προστεθεί.
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Τροπολογία 548
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με τις ταυτότητες 
των μετόχων ή των μελών του ΔΟΕΕ, 
άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, οι οποίοι έχουν ειδικές 
συμμετοχές, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τα ποσά των εν λόγω 
συμμετοχών, 

α) πληροφορίες σχετικά με τις ταυτότητες 
των μετόχων ή των μελών του ΔΟΕΕ, 
άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, οι οποίοι έχουν ειδικές 
συμμετοχές, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τα ποσά των εν λόγω 
συμμετοχών τη στιγμή της υποβολής 
αίτησης για χορήγηση άδειας· το στοιχείο 
αυτό δεν εφαρμόζεται σε 
αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η υποχρέωση δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ.

Τροπολογία 549
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με τις ταυτότητες 
των μετόχων ή των μελών του ΔΟΕΕ, 
άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, οι οποίοι έχουν ειδικές 
συμμετοχές, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τα ποσά των εν λόγω 
συμμετοχών,

α) πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα 
τα οποία πραγματικά διεξάγουν τις 
συναλλαγές του ΔΟΕΕ και τις ταυτότητες 
των μετόχων ή των μελών του ΔΟΕΕ, 
άμεσων ή έμμεσων, φυσικών ή νομικών 
προσώπων, οι οποίοι έχουν ειδικές 
συμμετοχές, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τα ποσά των εν λόγω 
συμμετοχών,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.

Τροπολογία 550
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτότητα του ΔΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως για τον ΟΕΕ, πληροφορίες χρειάζονται και για την ταυτότητα του ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των κεφαλαίων 
III, IV και, όπου είναι σκόπιμο, V, VI και 
VII,

β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των κεφαλαίων 
III, IV και, όπου είναι σκόπιμο, V, VI και 
VII, και πληροφορίες σχετικά με τα 
κράτη μέλη στα οποία ο ΔΟΕΕ 
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προτίθεται να προωθήσει εμπορικά τον 
ΟΕΕ που διαχειρίζεται,

Or. en

Τροπολογία 552
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των κεφαλαίων 
III, IV και, όπου είναι σκόπιμο, V, VI και 
VII,

β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων που 
ορίζουν την οργανωτική δομή του ΔΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των κεφαλαίων 
III, IV και, όπου είναι σκόπιμο, V, VI και 
VII,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.

Τροπολογία 553
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
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συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των κεφαλαίων 
III, IV και, όπου είναι σκόπιμο, V, VI και 
VII,

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΕΕ 
και ο ΔΟΕΕ του σκοπεύουν να 
συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους
δυνάμει των κεφαλαίων III, IV και, όπου 
είναι σκόπιμο, V, VI και VII,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία 554
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των ΟΕΕ που σκοπεύει να 
διαχειριστεί, συμπεριλαμβανομένης της 
ταυτότητας των κρατών μελών ή των 
τρίτων χωρών στην επικράτεια των 
οποίων εδρεύουν,

γ) πληροφορίες  σχετικά με τις 
στρατηγικές επενδύσεων 
περιλαμβανομένης της πολιτικής του 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη χρήση μόχλευσης, 
τα προφίλ κινδύνου και άλλα 
χαρακτηριστικά των ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ή σκοπεύει να διαχειριστεί, 
περιλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τα κράτη μέλη ή τις τρίτες 
χώρες στα οποία είναι εγκατεστημένοι ή 
αναμένεται να εγκατασταθούν·
γα) πληροφορίες σχετικά με την έδρα των 
υποκείμενων κεφαλαίων, αν ο εν λόγω 
ΟΕΕ είναι αμοιβαίο κεφάλαιο που 
επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια,
γβ) πληροφορίες για την έδρα του κύριου 
κεφαλαίου (master fund),

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
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εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.

Τροπολογία 555
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των ΟΕΕ που σκοπεύει να 
διαχειριστεί, συμπεριλαμβανομένης της 
ταυτότητας των κρατών μελών ή των 
τρίτων χωρών στην επικράτεια των οποίων 
εδρεύουν,

γ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των 
κρατών μελών ή των τρίτων χωρών στην 
επικράτεια των οποίων εδρεύουν,

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαδικασία χορήγησης αδείας εφαρμόσιμη σε ΟΕΕ.

Τροπολογία 556
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους κανονισμούς του κεφαλαίου ή τα 
καταστατικά έγγραφα κάθε ΟΕΕ που 
σκοπεύει να διαχειριστεί ο ΔΟΕΕ,

δ) τους κανονισμούς του κεφαλαίου ή τα 
καταστατικά έγγραφα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαδικασία χορήγησης αδείας εφαρμόσιμη σε ΟΕΕ.
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Τροπολογία 557
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τους κανονισμούς του κεφαλαίου ή τα 
καταστατικά έγγραφα κάθε ΟΕΕ που 
σκοπεύει να διαχειριστεί ο ΔΟΕΕ,

δ) τους κανονισμούς του κεφαλαίου ή τα 
καταστατικά έγγραφα κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.

Τροπολογία 558
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) εφόσον υπάρχουν ήδη, τους 
κανονισμούς του κεφαλαίου ή τα 
καταστατικά έγγραφα κάθε ΟΕΕ που 
σκοπεύει να διαχειριστεί ο ΔΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
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λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.

Τροπολογία 559
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις οι 
οποίες πραγματοποιούνται για την 
ανάθεση καθηκόντων υπηρεσιών 
διαχείρισης σε τρίτα μέρη, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 18 και, όπου είναι 
σκόπιμο, στο άρθρο 35,

ε) εφόσον υπάρχουν ήδη, πληροφορίες 
σχετικά με τις ρυθμίσεις οι οποίες 
πραγματοποιούνται για την ανάθεση 
καθηκόντων υπηρεσιών διαχείρισης σε 
τρίτα μέρη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
18· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.

Τροπολογία 560
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις οι ε) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις οι 
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οποίες πραγματοποιούνται για την 
ανάθεση καθηκόντων υπηρεσιών 
διαχείρισης σε τρίτα μέρη, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 18 και, όπου είναι 
σκόπιμο, στο άρθρο 35,

οποίες πραγματοποιούνται για την
ανάθεση καθηκόντων υπηρεσιών 
διαχείρισης σε τρίτα μέρη, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 18,

Or. en

Τροπολογία 561
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις 
οι οποίες πραγματοποιούνται για τη 
φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των 
ΟΕΕ συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι 
σκόπιμο, των ρυθμίσεων οι οποίες 
πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 
38,

στ) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις 
που πραγματοποιούνται για τη φύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων των ΟΕΕ, όπου 
είναι σκόπιμο,

Or. en

Τροπολογία 562
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις 
οι οποίες πραγματοποιούνται για τη 
φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των 
ΟΕΕ συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι 
σκόπιμο, των ρυθμίσεων οι οποίες 
πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 
38,

στ) εφόσον υπάρχουν ήδη, πληροφορίες 
σχετικά με τις ρυθμίσεις που 
πραγματοποιούνται για τη φύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων των ΟΕΕ,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.

Τροπολογία 563
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1.

ζ) εφόσον υπάρχουν ήδη, οποιεσδήποτε 
επιπλέον πληροφορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται ή 
προτίθεται να διαχειρισθεί ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εποπτεία των συστημικών κινδύνων είναι 
αναγκαίος ένας μηχανισμός στο πλαίσιο  του οποίου θα αποσαφηνίζονται και θα οργανώνονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών αρχών· στη δε ΕΑΚΚΑ θα εκχωρούνται εξουσίες που θα της επιτρέπουν να 
λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, να παρεμβαίνει διαρκώς και κατά περίπτωση ενώπιον των 
εθνικών αρχών και των διαχειριστών των οργανισμών, να εγκρίνει νομικώς δεσμευτικές 
τεχνικές προδιαγραφές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων εις βάρος της 
ακεραιότητας και της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημικών κινδύνων από υπέρμετρη μόχλευση.
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Τροπολογία 564
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) όταν ο ΟΕΕ υποβάλλει αίτηση για 
χορήγηση αδείας ως ΔΟΕΕ, τα ονόματα 
των διευθυντών, ή των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, του ΟΕΕ και 
λεπτομερή στοιχεία για την κατάρτισή 
τους και την πείρα τους σε σχέση με τη 
δραστηριότητα του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ο ΟΕΕ αναλαμβάνει χρέη ΔΟΕΕ, παρέχει στην αρμόδια αρχή πληροφορίες που 
διαβεβαιώνουν ότι οι διευθυντές ή τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι σε θέση να 
τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία.

Τροπολογία 565
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) όταν ένας αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ 
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση αδείας 
ως ΔΟΕΕ, τα ονόματα των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου του ΟΕΕ και 
λεπτομερή στοιχεία για την κατάρτισή 
τους και την πείρα τους σε σχέση με το 
είδος της δραστηριότητας που επιτελεί ο 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητος προσδιορισμός λόγω της δομής του οργανισμού.
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Τροπολογία 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζγ) πληροφορίες σχετικά με τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα του 
ΔΟΕΕ και, όταν ο ΔΟΕΕ είναι νομικό 
πρόσωπο, πληροφορίες σχετικά με τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα των 
νομίμων εκπροσώπων, των διευθυντών 
και των βασικών στελεχών του ΔΟΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 567
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο ΟΕΕ εξουσιοδοτείται να ενεργεί 
ως ΔΟΕΕ και οι μετοχές ή τα μερίδια του 
ΟΕΕ τυγχάνουν εμπορίας σε δημόσιες 
αγορές, ο ΟΕΕ δεν υποχρεούται να 
παρέχει τις πληροφορίες που ορίζονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), 
αλλά πρέπει να παρέχει λεπτομερή 
στοιχεία για τις αγορές στις οποίες 
τυγχάνουν εμπορίας οι μετοχές του και τα 
μερίδιά του και για τη δυνατότητα 
επιθεώρησης του μετοχολογίου του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους ΟΕΕ των οποίων οι μετοχές ή τα μερίδια τυγχάνουν εμπορίας σε δημόσιες αγορές, οι 
πληροφορίες που απαιτούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) θα είχαν περιορισμένη 
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αξία και πολύ γρήγορα θα καθίσταντο παρωχημένες, δεδομένου ότι θα συνέβαιναν συνεχώς 
συναλλαγές στις μετοχές.  Η εναλλακτική πρόταση παρέχει πιο χρήσιμες πληροφορίες για τις 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζει αποτελεσματική εποπτεία.

Τροπολογία 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να έχει τα κεντρικά 
γραφεία του και την καταστατική του 
έδρα στο ίδιο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιερώνεται συντονισμένη διαδικασία για να προστατεύονται οι επενδυτές των κρατών μελών 
στα οποία τυγχάνουν εμπορίας τα κεφάλαια. Η ύστατη απόφαση παραμένει στην αρμοδιότητα 
του κράτους μέλους καταγωγής, αλλά τα κράτη μέλη υποδοχής καλούνται να δώσουν τη γνώμη 
τους και έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία 569
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να έχει τα κεντρικά 
γραφεία του και την καταστατική του έδρα 
στο ίδιο κράτος μέλος.

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να έχει ιδρυθεί νομίμως 
στο ίδιο κράτος μέλος όπου έχει και την 
καταστατική του έδρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΔΟΕΕ και οι ΟΕΕ που δεν ανήκουν στην ΕΕ (1) με φυσική παρουσία σε κράτος μέλος της 
ΕΕ και (2) που έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να 
αντιμετωπίζονται δυνάμει της οδηγίας στην ίδια βάση με τους ΔΟΕΕ και ΟΕΕ της ΕΕ. 
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Τροπολογία 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 καθώς και οιαδήποτε 
τροποποίηση αυτών ή προσθήκη, 
κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση από 
την αρχή αυτή στα κράτη μέλη στα οποία 
ο ΔΟΕΕ προτίθεται να προωθήσει 
εμπορικά τον ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται και υποβάλλονται χωρίς 
καθυστέρηση από την αρχή αυτή στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών 
Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών 
(ΕΡΑΑΚΑ). Η ΕΡΑΑΚΑ καταρτίζει και 
θέτει σε λειτουργία ειδική βάση 
δεδομένων για το σκοπό αυτό στην οποία 
έχουν πρόσβαση όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιερώνεται συντονισμένη διαδικασία για να προστατεύονται οι επενδυτές των κρατών μελών 
στα οποία τυγχάνουν εμπορίας τα κεφάλαια. Η ύστατη απόφαση παραμένει στην αρμοδιότητα 
του κράτους μέλους καταγωγής, αλλά τα κράτη μέλη υποδοχής καλούνται να δώσουν τη γνώμη 
τους και έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
στα οποία ο ΔΟΕΕ προτίθεται να 
προωθήσει εμπορικά τον ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, εντός έξι εβδομάδων από 
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την παραλαβή της κοινοποίησης έχει 
δικαίωμα να:
α) ζητήσει από την αρμόδια αρχή στην 
οποία ο ΔΟΕΕ έχει υποβάλει την αίτησή 
του οιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία 
όσον αφορά τον αιτούντα ΔΟΕΕ έχει 
δικαίωμα να ζητήσει η τελευταία αρμόδια 
αρχή·
β) παράσχει πληροφορίες στην αρμόδια 
αρχή στην οποία ο ΔΟΕΕ έχει υποβάλει 
την αίτησή του·
γ) δηλώσει οιαδήποτε ένσταση σε σχέση 
με τη χορήγηση άδειας στον αιτούντα και 
να λάβει από την αρμόδια αρχή στην 
οποία ο ΔΟΕΕ έχει υποβάλει την αίτησή 
του λεπτομερή απάντηση για τις 
ενστάσεις αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιερώνεται συντονισμένη διαδικασία για να προστατεύονται οι επενδυτές των κρατών μελών 
στα οποία τυγχάνουν εμπορίας τα κεφάλαια. Η ύστατη απόφαση παραμένει στην αρμοδιότητα 
του κράτους μέλους καταγωγής, αλλά τα κράτη μέλη υποδοχής καλούνται να δώσουν τη γνώμη 
τους και έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία 572
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Κεντρικό  μητρώο

1. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο 
μητρώο που περιέχει τα ακόλουθα 
δεδομένα για κάθε ΟΕΕ και κάθε ΔΟΕΕ:
a) ένα διακριτό αναγνωριστικό στοιχείο,
β) τα ονόματα κάθε ΟΕΕ και ΔΟΕΕ,
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γ) την αρμόδια εποπτική αρχή για τους 
ΔΟΕΕ.
2. Για κάθε ΟΕΕ το μητρώο περιέχει: 
a) τον υπόλογο ΔΟΕΕ,
β) τον θεματοφύλακα,
γ) τον εκτιμητή.
3. Το μητρώο δημοσιοποιείται σε 
ηλεκτρονική μορφή και είναι προσιτό στο 
κοινό μέσω Διαδικτύου. Η έναρξη της 
εμπορικής λειτουργίας του ΟΕΕ 
εξαρτάται από την καταχώρηση στο 
μητρώο και είναι παραδεκτή μετά τη 
διενέργειά της. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλειονότητα των εποπτικών αρχών θα θεωρούσε σκόπιμη την ύπαρξη κεντρικού μητρώου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναγνωρίζονται πιο εύκολα οι ΟΕΕ και οι ΔΟΕΕ από τους επενδυτές 
και τους εθνικούς επόπτες. Θα ενίσχυε τη διασυνοριακή διαφάνεια, την εύρεση των στοιχείων 
που υπεβλήθησαν για τη χορήγηση άδειας στον ΟΕΕ καθώς και τον εντοπισμό δυνητικών 
συσχετιζόμενων κινδύνων στα χαρτοφυλάκια των διαφόρων ΟΕΕ.

Τροπολογία 573
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Κεντρικό  μητρώο

1. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρικό δημόσιο 
μητρώο που περιέχει τα ακόλουθα 
δεδομένα για κάθε ΟΕΕ και κάθε ΔΟΕΕ:
a) ένα διακριτό αναγνωριστικό στοιχείο,
β) τα ονόματα κάθε ΟΕΕ και ΔΟΕΕ,
γ) την αρμόδια εποπτική αρχή για τους 
ΔΟΕΕ.
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2. Για κάθε ΟΕΕ το μητρώο περιέχει: 
a) τον υπόλογο ΔΟΕΕ,
β) τον θεματοφύλακα,
γ) τον εκτιμητή.
3. Το μητρώο δημοσιοποιείται σε 
ηλεκτρονική μορφή και είναι προσιτό στο 
κοινό μέσω Διαδικτύου. Η έναρξη της 
εμπορικής λειτουργίας του ΟΕΕ 
εξαρτάται από την καταχώρηση στο 
μητρώο και είναι παραδεκτή μετά τη 
διενέργειά της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλειονότητα των εποπτικών αρχών θα θεωρούσε σκόπιμη την ύπαρξη κεντρικού μητρώου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναγνωρίζονται πιο εύκολα οι ΟΕΕ και οι ΔΟΕΕ από τους επενδυτές 
και τους εθνικούς επόπτες. Θα ενίσχυε τη διασυνοριακή διαφάνεια, την εύρεση των στοιχείων 
που υπεβλήθησαν για τη χορήγηση άδειας στον ΟΕΕ καθώς και τον εντοπισμό δυνητικών 
συσχετιζόμενων κινδύνων στα χαρτοφυλάκια των διαφόρων ΟΕΕ.

Τροπολογία 574
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χορηγούν άδεια μόνο σε 
περίπτωση που βεβαιωθούν ότι ο ΔΟΕΕ 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

1. Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια μόνο 
σε περίπτωση που βεβαιωθούν ότι ο ΟΕΕ 
και ο ΔΟΕΕ του είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε προηγούμενη τροπολογία καθορίσθηκαν οι σχετικές αρμόδιες αρχές και το πεδίο της άδειας.
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Τροπολογία 575
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χορηγούν άδεια μόνο σε 
περίπτωση που βεβαιωθούν ότι ο ΔΟΕΕ 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χορηγούν άδεια για να ενεργεί 
ένας οργανισμός ως ΔΟΕΕ μόνο σε 
περίπτωση που βεβαιωθούν ότι ο ΔΟΕΕ 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Οι 
κανονισμοί του κεφαλαίου ή άλλα 
καταστατικά έγγραφα που εμφαίνονται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
δεν υπόκεινται σε άδεια.

Or. en

Τροπολογία 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χορηγούν άδεια μόνο σε 
περίπτωση που βεβαιωθούν ότι ο ΔΟΕΕ 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χορηγούν άδεια μόνο σε 
περίπτωση που βεβαιωθούν ότι ο ΔΟΕΕ 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, αφού 
εξετάσουν οιαδήποτε ένσταση 
παραλάβουν σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2α.

Or. en
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Τροπολογία 577
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβουλεύονται την ΕΑΚΑΑ σε 
περίπτωση δυσχερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για δύσκολες 
περιπτώσεις προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού και αποτελεσματική 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 578
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η άδεια είναι έγκυρη για όλα τα κράτη 
μέλη.

Μόνον η άδεια που χορηγείται από την 
ΕΑΚΑΑ σε ΟΕΕ με έδρα στην Ένωση 
είναι έγκυρη για όλα τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε προηγούμενη τροπολογία καθορίσθηκαν οι σχετικές αρμόδιες αρχές και το πεδίο της άδειας.
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Τροπολογία 579
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής αρνούνται τη χορήγηση αδείας 
σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η 
αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών 
τους καθηκόντων σε μια από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

2. Οι αρμόδιες αρχές αρνούνται τη 
χορήγηση αδείας σε περίπτωση που 
παρεμποδίζεται η αποτελεσματική άσκηση 
των εποπτικών τους καθηκόντων λόγω 
οποιασδήποτε από τις εξής περιστάσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε προηγούμενη τροπολογία καθορίσθηκαν οι σχετικές αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 580
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η άδεια καλύπτει όλους τους 
διακανονισμούς ανάθεσης τους οποίους 
πραγματοποιεί ο ΔΟΕΕ και οι οποίοι 
κοινοποιούνται στην αίτηση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση χορήγησης αδείας για διακανονισμούς ανάθεσης αποτελεί δυσανάλογη απαίτηση 
για τον ΔΟΕΕ χωρίς να επιφέρει κάποιο προφανές όφελος ως προς τους σκοπούς της οδηγίας. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. αιτιολόγηση στις προτεινόμενες τροπολογίες επί του άρθρου 
18.
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Τροπολογία 581
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η άδεια καλύπτει όλους τους 
διακανονισμούς ανάθεσης τους οποίους 
πραγματοποιεί ο ΔΟΕΕ και οι οποίοι 
κοινοποιούνται στην αίτηση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο (ΟΑΧΜ και ΟΣΕΚΑ) ως προς τους 
διακανονισμούς ανάθεσης. 

Τροπολογία 582
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής δύνανται να περιορίσουν το 
πεδίο εφαρμογής της άδειας, ιδίως όσον 
αφορά τον τύπο των ΟΕΕ που ο ΔΟΕΕ 
μπορεί να διαχειριστεί, καθώς και τις 
ρυθμίσεις ανάθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής της 
άδειας, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
ανάθεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαδικασία χορήγησης αδείας εφαρμόσιμη σε ΟΕΕ.
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Τροπολογία 583
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην 
κατάταξη από άποψη κινδύνου του ΟΕΕ 
για τον οποίο έχει λάβει άδεια διαχείρισης 
ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαφορετικά κεφάλαια ενέχουν διαφορετικούς δυνητικούς κινδύνους, αναλόγως της 
επενδυτικής στρατηγικής. Ένα ουδέτερο ως προς την αγορά κεφάλαιο πρέπει να κατατάσσεται 
διαφορετικά από, λόγου χάρη, από ένα μακροπρόθεσμο σε αποκλειστική βάση κεφάλαιο, το 
οποίο, όντας μονής διεύθυνσης ενθαρρύνει την υπερεπένδυση. 

Τροπολογία 584
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον 
αιτούντα, εντός δύο μηνών από την 
υποβολή πλήρους αίτησης για τη 
χορήγηση ή μη της άδειας.

4. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν 
γραπτώς τον αιτούντα, εντός δύο μηνών 
από την υποβολή πλήρους αίτησης για τη 
χορήγηση ή μη της άδειας.

Or. en
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Τροπολογία 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέχεται αιτιολόγηση κάθε φορά που 
απορρίπτεται μια αίτηση χορήγησης αδείας 
ή όταν επιβάλλονται περιορισμοί.

Παρέχεται αιτιολόγηση κάθε φορά που 
απορρίπτεται μια αίτηση χορήγησης αδείας 
ή όταν επιβάλλονται περιορισμοί. Σε 
περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν 
ενημερώνουν τον αιτούντα, η εν λόγω 
έλλειψη απάντησης θα θεωρείται 
απόρριψη χωρίς αιτιολόγηση της αίτησης 
χορήγησης αδείας.

Or. en

Τροπολογία 586
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ΔΟΕΕ μπορούν να προβούν στην 
έναρξη παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 
στο κράτος μέλος καταγωγής αμέσως 
μετά τη χορήγηση αδείας.

5. Οι ΔΟΕΕ μπορούν να προβούν στην 
έναρξη απορρόφησης κεφαλαίων από 
επενδυτές αμέσως μετά τη χορήγηση 
αδείας.

Or. en

Τροπολογία 587
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Ειδικοί όροι χορήγησης αδείας σε ΟΕΕ οι 
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οποίοι εδρεύουν σε τρίτες χώρες
1. Σε περίπτωση που ο ΔΟΕΕ του ΟΕΕ 
που υποβάλλει αίτηση για χορήγηση 
αδείας είναι εγκατεστημένος στην 
Ένωση, ο ΔΟΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας του ΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, σαν να 
ήταν ο ΟΕΕ εγκατεστημένος στην 
Ένωση.
2. Σε περίπτωση που ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ 
του είναι αμφότεροι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα, η άδεια χορηγείται μόνο 
εφόσον ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ 
συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις 
της οδηγίας:
(α) Κεφάλαιο III με την εξαίρεση των 
άρθρων 12 και 13 σε περίπτωση που ο 
ΟΕΕ δεν δραστηριοποιείται στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές της 
Κοινότητας.
(β) Κεφάλαιο IV
(γ) Κεφάλαιο V εκτός και αν ο ΟΕΕ δεν 
δραστηριοποιείται στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές της Ένωσης 
και δεν προβαίνει σε αγορές μη 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών 
στην Ένωση. 
Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να 
επαληθεύεται με διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο 
να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ. Η 
άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές 
βάσει της εν λόγω έκθεσης η οποία θα 
πρέπει να επαναλαμβάνεται σε ετήσια 
βάση.
3. Η χορήγηση άδειας προϋποθέτει ότι ο 
ΟΕΕ είναι εγκατεστημένος σε χώρα ή 
περιοχή δικαιοδοσίας που εφαρμόζει 
πρακτική πλήρους ανταλλαγής 
πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς 
με το κράτος μέλος, σύμφωνα με το 
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διεθνώς συμφωνημένο πρότυπο που 
περιέχεται στο άρθρο 26 της Πρότυπης 
Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ.
4. Η χορήγηση άδειας προϋποθέτει ότι ο 
ΟΕΕ είναι εγκατεστημένος σε χώρα που 
διασφαλίζει την αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά 
θέματα προληπτικής εποπτείας με την 
ΕΑΚΑΑ.
5. Σε περίπτωση που οι ΟΕΕ είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να παρατείνουν 
την αναφερόμενη στο άρθρο 6, 
παράγραφος 4 περίοδο, εφόσον τούτο 
είναι απαραίτητο προκειμένου να ελεγχθεί 
εάν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.
6. Σε περίπτωση που οι ΟΕΕ είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο ο ΟΕΕ υπέβαλε αίτηση χορήγησης 
αδείας δύνανται να επιβάλουν 
συμπληρωματικές απαιτήσεις, εφόσον 
τούτο κρίνεται σκόπιμο για την 
προστασία των επενδυτών του.
7. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
διευκρινίζοντας περαιτέρω τι 
περιλαμβάνει η απαιτούμενη διαδικασία 
δέουσας επιμέλειας και τι περιλαμβάνει 
μια αποτελεσματική ανταλλαγή 
πληροφοριών όσον αφορά θέματα 
προληπτικής εποπτείας 

Or. en

Αιτιολόγηση

ΟΕΕ τρίτων χωρών μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά μόλις αρχίσουν να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί προστασίας των επενδυτών.
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Τροπολογία 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Διαδικασία και προϋποθέσεις 

καταχώρισης ΔΟΕΕ μη συστημικής 
σημασίας

1. Ένας ΔΟΕΕ μη συστημικής σημασίας 
οφείλει κατά την διαδικασία 
καταχώρισής του να παρέχει στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο άρθρο 5(-a) έως (a), (γ) και
(ζ) καθώς τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει του κεφαλαίου
IV,
(β) την οργανωτική δομή του ΔΟΕΕ,
2. Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν την 
καταχώριση αμέσως μόλις τους 
υποβληθούν όλες οι αναφερόμενες στην 
παράγραφο 1 πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύρια προτεραιότητα της παρούσας οδηγάς είναι ο εντοπισμός του συστημικού κινδύνου. 
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι παράπλευρες απώλειες που οφείλονται στην ίδια 
προσέγγιση για όλες τις περιπτώσεις, οι μικρότεροι ΔΟΕΕ υποχρεούνται να καταχωριστούν 
τηρώντας μόνο τις απαιτήσεις περί διαφάνειας των άρθρων 19 έως 21. 
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Τροπολογία 589
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ κοινοποιούν, πριν από την 
εφαρμογή, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής τυχόν αλλαγές 
σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες 
έχουν παρασχεθεί στην αρχική τους 
αίτηση και ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
έχει χορηγηθεί η άδεια, ιδίως αλλαγές 
αναφορικά με την επενδυτική στρατηγική 
και πολιτική οποιουδήποτε ΟΟΕ τον οποίο 
διαχειρίζονται, τους κανόνες ή τα 
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ και την 
ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου ΟΕΕ που 
σκοπεύει να διαχειριστεί ο ΔΟΕΕ.

Οι ΔΟΕΕ κοινοποιούν, πριν από την 
εφαρμογή, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής ενδεχόμενες 
ουσιαστικές αλλαγές σχετικά με τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες έχει 
χορηγηθεί η αρχική άδεια, ιδίως 
ουσιαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων του ΔΟΕΕ, στην
επενδυτική στρατηγική και πολιτική 
οποιουδήποτε ΟΟΕ τον οποίο 
διαχειρίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις ως προς τις επενδύσεις των επαγγελματιών επενδυτών υπόκεινται συχνά σε 
αιφνίδιες αλλαγές.  Οι ΔΟΕΕ πρέπει να έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται καταλλήλως 
χωρίς χρονοτριβή. Εάν αυτού του είδους οι αλλαγές υπόκεινται σε έλεγχο της αρμόδιας αρχής 
εντός μηνός, οι συνεπαγόμενες χρονοτριβές θα είχαν αρνητικές συνέπειες εις βάρος του ΔΟΕΕ 
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Τροπολογία 590
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ΔΟΕΕ κοινοποιούν, πριν από την 
εφαρμογή, στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής τυχόν 
αλλαγές σχετικά με τις πληροφορίες οι 
οποίες έχουν παρασχεθεί στην αρχική τους 
αίτηση και ενδέχεται να επηρεάσουν 

Οι ΔΟΕΕ κοινοποιούν, πριν από την 
εφαρμογή, στις αρμόδιες αρχές τυχόν 
αλλαγές σχετικά με τις πληροφορίες οι 
οποίες έχουν παρασχεθεί στην αρχική τους 
αίτηση και ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
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ουσιωδώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
έχει χορηγηθεί η άδεια, ιδίως αλλαγές 
αναφορικά με την επενδυτική στρατηγική 
και πολιτική οποιουδήποτε ΟΟΕ τον 
οποίο διαχειρίζονται, τους κανόνες ή τα 
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ και την 
ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου ΟΕΕ που 
σκοπεύει να διαχειριστεί ο ΔΟΕΕ.

έχει χορηγηθεί η άδεια σε ΔΟΕΕ, ιδίως 
αλλαγές αναφορικά με την επενδυτική 
στρατηγική και πολιτική, τους κανόνες ή 
τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαδικασία χορήγησης αδείας εφαρμόσιμη σε ΟΕΕ.

Τροπολογία 591
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση ΟΕΕ με εσωτερική 
διαχείριση του οποίου οι μετοχές είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες περί αλλαγών 
που αφορούν μετόχους ΔΟΕΕ με ειδική 
συμμετοχή πρέπει να κοινοποιούνται στις 
αρμόδιες αρχές πριν από την εφαρμογή 
μόνο όταν οι εν λόγω μέτοχοι 
εκπροσωπούνται ή ζητούν να 
εκπροσωπηθούν στο διοικητικό 
συμβούλιο του ΟΕΕ ή όταν ασκούν ή 
επιχειρούν να ασκήσουν έλεγχο ή εν γένει 
επιρροή στο διοικητικό συμβούλιο ή στη 
διαχείριση του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται περιττά κωλύματα στην εμπορία και στην επένδυση των μετοχών 
ΟΕΕ, μοιάζει επιθυμητό να περιοριστεί η ανάγκη πρότερης κοινοποίησης στις αρχές επίβλεψης 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αλλαγές στην ειδική συμμετοχή επηρεάζουν ή ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη σύσταση του ΔΣ, αλλάζουν τα δεδομένα ελέγχου του ΟΕΕ (πχ. σε περίπτωση 
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εξαγοράς) ή έχουν ως συνέπεια οποιαδήποτε άλλη άνευ ελέγχου επιρροή στο ΔΣ ή στη 
διαχείριση του ΟΕΕ (πχ σε περίπτωση «επιθετικών» αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης 
κινδύνου ή μετόχου που αναμειγνύεται στη διαχείριση του ΟΕΕ για να επηρεάσει τη στρατηγική 
ή τις αποφάσεις του).

Τροπολογία 592
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν ή επιβάλλουν
περιορισμούς ή απορρίπτουν τις εν λόγω 
αλλαγές εντός ενός μηνός από τη λήψη της 
εν λόγω κοινοποίησης.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίσουν να επιβάλουν περιορισμούς 
ή να απορρίψουν τις εν λόγω αλλαγές, 
οφείλουν, εντός ενός μηνός από τη λήψη 
της εν λόγω κοινοποίησης, να 
ενημερώσουν τον ΔΟΕΕ. Εφόσον οι 
αρμόδιες αρχές δεν αντιτεθούν στις 
αλλαγές εντός της περιόδου αξιολόγησης, 
μπορούν αυτές να εφαρμοστούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

The demands on investment of professional investors are often subject to changes on short 
notice. Οι ΔΟΕΕ πρέπει να έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται καταλλήλως χωρίς 
χρονοτριβή. Εάν αυτού του είδους οι αλλαγές υπόκεινται σε έλεγχο της αρμόδιας αρχής εντός 
μηνός, οι συνεπαγόμενες χρονοτριβές θα είχαν αρνητικές συνέπειες εις βάρος του ΔΟΕΕ στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Τροπολογία 593
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
εάν οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο επενδυτικές στρατηγικές και 
πολιτικές ΟΕΕ τους οποίους 
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διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ και οι οποίοι 
προωθούνται εμπορικά αποκλειστικά και 
μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές. Ο 
ΔΟΕΕ ενημερώνει δεόντως τις αρμόδιες 
αρχές σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις ως προς τις επενδύσεις των επαγγελματιών επενδυτών υπόκεινται συχνά σε 
αιφνίδιες αλλαγές.  Οι ΔΟΕΕ πρέπει να έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται καταλλήλως 
χωρίς χρονοτριβή. Εάν αυτού του είδους οι αλλαγές υπόκεινται σε έλεγχο της αρμόδιας αρχής 
εντός μηνός, οι συνεπαγόμενες χρονοτριβές θα είχαν αρνητικές συνέπειες εις βάρος του ΔΟΕΕ 
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Τροπολογία 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση ΟΕΕ με εσωτερική 
διαχείριση του οποίου οι μετοχές είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
οποιεσδήποτε πληροφορίες περί αλλαγών
που αφορούν μετόχους ΔΟΕΕ με ειδική 
συμμετοχή πρέπει να κοινοποιούνται στις 
αρμόδιες αρχές πριν από την εφαρμογή 
μόνο όταν οι εν λόγω μέτοχοι 
εκπροσωπούνται ή ζητούν να 
εκπροσωπηθούν στο διοικητικό 
συμβούλιο του ΟΕΕ ή όταν ασκούν ή 
επιχειρούν να ασκήσουν έλεγχο ή εν γένει 
επιρροή στο διοικητικό συμβούλιο ή στη 
διαχείριση του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση εισηγμένου ΟΕΕ σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι συνήθεις διαπραγματεύσεις μπορεί να 
έχουν ως αποτέλεσμα περιστασιακές ή ακόμα και συχνές αλλαγές στις συμμετοχές καθ` 
υπέρβαση του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΕΕ. 
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Προκειμένου να αποφεύγονται περιττά κωλύματα στην εμπορία και στην επένδυση των μετοχών 
ΟΕΕ, μοιάζει επιθυμητό να περιοριστεί η ανάγκη πρότερης κοινοποίησης στις αρχές επίβλεψης 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αλλαγές στην ειδική συμμετοχή επηρεάζουν ή ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη σύσταση του ΔΣ, αλλάζουν τα δεδομένα ελέγχου του ΟΕΕ ή έχουν ως συνέπεια 
οποιαδήποτε άλλη άνευ ελέγχου επιρροή στο ΔΣ ή στη διαχείριση του ΟΕΕ.

Τροπολογία 595
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
αξιολόγησης των ουσιαστικών αλλαγών 
στους όρους υπό τους οποίους 
χορηγήθηκε η άδεια.

Or. en

Τροπολογία 596
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
ανακαλέσουν την άδεια η οποία έχει 
χορηγηθεί σε ένα ΔΟΟΕ σε περίπτωση που 
ο εν λόγω ΔΟΕΕ:

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
ανακαλέσουν την άδεια η οποία έχει 
χορηγηθεί σε ένα ΟΕΕ σε περίπτωση που 
ο εν λόγω ΟΕΕ:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαδικασία χορήγησης αδείας εφαρμόσιμη σε ΟΕΕ.
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Τροπολογία 597
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την 
ESMA σε τριμηνιαία βάση και με ενιαία 
μορφή σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης 
αδείας που ένέκριναν ή απέρριψαν και 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6, 
7 και 8 της παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών χρειάζεται όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
σκοπούς στατιστικής και ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού και 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 598
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο 2a
Υποχρεώσεις για ΔΟΕΕ που 

διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια μη 
μοχλευμένων ΟΕΕ και με υπό διαχείριση 

περιουσιακά στοιχεία που δεν 
υπερβαίνουν το 1 δις. ευρώ 

Άρθρο 8a
Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε ΔΟΕΕ 
που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ 
των οποίων τα υπό διαχείριση 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν 
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συνολικά το ανώτατο όριο των 1000 
εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση που το 
χαρτοφυλάκιο του ΟΕΕ αποτελείται από 
ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και χωρίς 
δικαιώματα εξαγοράς που μπορούν να 
ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ.

Άρθρο 8β
Απαίτηση χορήγησης αδείας

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κανένας 
ΔΟΕΕ ο οποίος καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία δεν παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης σε οποιονδήποτε ΟΕΕ ή 
μετοχές ή μερίδια αγοράς αυτού χωρίς 
προηγούμενη χορήγηση αδείας.
Οι οντότητες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
άδεια ούτε σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία ούτε, σε περίπτωση ΔΟΕΕ μη 
καλυπτόμενου από την παρούσα οδηγία, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο κράτους 
μέλους, δεν μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες διαχείρισης σε ΟΕΕ εντός της 
Ένωσης.
Σε οντότητες που δεν έχουν λάβει άδεια 
σύμφωνα με:
(α) το Κεφάλαιο II ή το Κεφάλαιο VII της 
παρούσας οδηγίας·
(β) την οδηγία 2004/39/EΚ· ή 
(γ) την οδηγία 2006/48/ΕΚ 
δεν θα επιτρέπεται να προωθούν 
εμπορικά μερίδια ή μετοχές του ΟΕΕ σε 
επενδυτές εντός Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι οποιοσδήποτε δύναται να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια 
ΟΕΕ σε επενδυτές εντός κράτους μέλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους.
2. Οι ΔΟΕΕ δύνανται να λάβουν άδεια για 
την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης για 
όλους ή για ορισμένους τύπους ΟΕΕ.
Ένας ΔΟΕΕ δύναται να είναι κάτοχος 
αδείας δυνάμει της παρούσας οδηγίας και 
να έχει άδεια ως εταιρεία διαχείρισης ή 
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επενδύσεων δυνάμει της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ.

Άρθρο 8γ
Λεπτομέρειες χορήγησης αδείας

Ένας ΔΟΕΕ ο οποίος υποβάλλει αίτηση 
χορήγησης αδείας πρέπει να παρέχει τα 
εξής στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει την καταστατική 
του έδρα:
(α) πληροφορίες σχετικά με τις 
ταυτότητες των μετόχων ή των μελών 
του ΔΟΕΕ, άμεσων ή έμμεσων, φυσικών 
ή νομικών προσώπων, οι οποίοι έχουν 
ειδικές συμμετοχές, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τα ποσά των εν 
λόγω συμμετοχών,
(β) πρόγραμμα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
ΔΟΕΕ σκοπεύει να συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει των 
εφαρμοστέων διατάξεων των κεφαλαίων 
III, IV, V, VI και VII,
(γ) πληροφορίες σχετικά με τους τύπους 
ΟΕΕ τους οποίους σκοπεύει να 
διαχειριστεί,
(δ) πληροφορίες, όπου είναι σκόπιμο, 
σχετικά με τις ρυθμίσεις που 
πραγματοποιούνται για την ανάθεση σε 
τρίτα μέρη καίριων ή σημαντικών 
καθηκόντων υπηρεσιών διαχείρισης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 και, όπου 
είναι σκόπιμο, στο άρθρο 35,
(ε) πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις 
που πραγματοποιούνται για τη φύλαξη 
των περιουσιακών στοιχείων των ΟΕΕ,
Ο ΔΟΕΕ πρέπει να έχει τα κεντρικά 
γραφεία του και την καταστατική του 
έδρα στο ίδιο κράτος μέλος.

Άρθρο 8δ
Προϋποθέσεις χορήγησης αδείας

1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής χορηγούν άδεια μόνο σε 
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περίπτωση που βεβαιωθούν ότι ο ΔΟΕΕ 
είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.
Η άδεια ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.
2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής αρνούνται τη χορήγηση 
αδείας σε περίπτωση που παρεμποδίζεται 
η αποτελεσματική άσκηση των 
εποπτικών τους καθηκόντων λόγω 
οποιασδήποτε από τις εξής περιστάσεις:
(α) από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας οι 
οποίες διέπουν ένα ή περισσότερα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα με τα οποία ο ΔΟΕΕ 
έχει στενές σχέσεις, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 σημείο 31 της οδηγίας
2004/39/ΕΚ,
(β) από δυσκολίες στην επιβολή των εν 
λόγω νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων,
3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής δύνανται να περιορίσουν το 
πεδίο εφαρμογής της άδειας, ιδίως όσον 
αφορά τον τύπο ΟΕΕ που επιτρέπεται 
στον ΔΟΕΕ να διαχειριστεί.
4. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον 
αιτούντα, εντός δύο μηνών από την 
υποβολή πλήρους αίτησης, για τη 
χορήγηση ή μη της άδειας.
Παρέχεται αιτιολόγηση σε κάθε 
περίπτωση απόρριψης αίτησης 
χορήγησης αδείας ή 
επιβολήςπεριορισμών.
5. Οι ΔΟΕΕ μπορούν να προβούν στην 
έναρξη παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 
στο κράτος μέλος καταγωγής αμέσως 
μετά τη χορήγηση αδείας.

Άρθρο 8ε
Συμπληρωματικές κοινοποιήσεις και 

αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής της άδειας
Οι ΔΟΕΕ κοινοποιούν στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής 
εντός 30 ημερών από την έναρξη 
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εφαρμογής τυχόν αλλαγές σχετικά με τις 
πληροφορίες οι οποίες έχουν παρασχεθεί 
στην αρχική τους αίτηση και ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, 
ιδίως δε ουσιαστικές αλλαγές που 
επήλθαν στην επενδυτική στρατηγική και 
πολιτική οποιουδήποτε ΟΟΕ τον οποίο 
διαχειρίζονται, στους κανόνες ή στα 
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ καθώς 
και στην ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου 
ΟΕΕ που σκοπεύει να διαχειριστεί ο 
ΔΟΕΕ.
Σε περίπτωση που προτεινόμενη αλλαγή 
αντιβαίνει σε περιορισμό που έχει 
επιβληθεί στο πεδίο εφαρμογής της 
άδειας που έχουν χορηγήσει στον ΔΟΕΕ 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, ο ΔΟΕΕ ενημερώνει 
σχετικά τις εν λόγω αρμόδιες αρχές πριν 
την εφαρμογή και οι αρμόδιες αρχές 
οφείλουν, εντός μηνός από την 
προαναφερθείσα κοινοποίηση, να 
εγκρίνουν, να επιβάλουν περιορισμούς ή 
να απορρίψουν τις εν λόγω αλλαγές. 

Άρθρο 8στ
Ανάκληση αδείας

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
ανακαλέσουν την άδεια η οποία έχει 
χορηγηθεί σε ΔΟΟΕ σε περίπτωση που ο 
εν λόγω ΔΟΕΕ:
(1) έχει λάβει άδεια βάσει ψευδών 
δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο 
αντικανονικό τρόπο,
(2) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις 
βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια,
(3) έχει παραβεί σοβαρά ή συστηματικά 
τις διατάξεις ενσωμάτωσης της 
παρούσας οδηγίας.
Πριν την ανάκληση της άδειας, οι 
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους 
τα συμφέροντα των επενδυτών του ΟΕΕ
και επιδιώκουν να υλοποιήσουν ή να 
διευκολύνουν τις δέουσες ρυθμίσεις για 
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την εν συνεχεία διαχείριση του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 8ζ
Γενικές αρχές

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ δύνανται να παρέχουν τις 
υπηρεσίες διαχείρισής τους σε ΟΕΕ που 
εδρεύουν ή που είναι εγκατεστημένοι 
εντός της Κοινότητας μόνο εφόσον 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας επί μονίμου βάσεως.
Ο ΔΟΕΕ πρέπει να:
(α) ενεργεί εντίμως, με την δέουσα 
επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια, και 
νομίμως κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων του,
(β) ενεργεί προς το συμφέρον του ΟΕΕ 
τον οποίο διαχειρίζεται και των 
επενδυτών του ΟΕΕ (στο σύνολό τους, 
σύμφωνα με τα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ),
(γ) συμμορφώνεται προς τον νόμο και τις 
διατάξεις που διέπουν την ακεραιότητα 
της αγοράς και
(δ) διασφαλίζει ότι όλοι οι επενδυτές των 
ΟΕΕ τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης.
Κανείς επενδυτής δεν τυγχάνει 
προνομιακής μεταχείρισης εκτός και αν 
αυτό γνωστοποιείται σε όλους τους 
επενδυτές.
2. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
για τον προσδιορισμό των κριτηρίων που 
θα εφαρμόσουν οι αρμόδιες αρχές 
προκειμένου να κρίνουν κατά πόσο ο 
ΔΟΕΕ συμμορφώνεται με την βάσει της 
παραγράφου 1 υποχρέωσή του, κριτήρια 
τα οποία είναι κατάλληλα και αναλογικά, 
λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, των 
πόρων, της περιπλοκότητας, του 
χαρακτήρα, των επενδύσεων, των 
επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών, 
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των δομών και των επενδυτών των 
διαφόρων τύπων ΔΟΕΕ.

Άρθρο 8η
Σύγκρουση συμφερόντων

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
ΔΟΕΕ να λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο 
για τον εντοπισμό συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ των ΔΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
τους, των υπαλλήλων τους ή 
οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται 
άμεσα ή έμμεσα με τους ΔΟΕΕ δια 
ελέγχου, και των επενδυτών του ΟΕΕ τον 
οποίο διαχειρίζονται οι ΔΟΕΕ, ή μεταξύ 
δύο επενδυτών, οι οποίες προκύπτουν 
κατά τη διαχείριση ενός ή περισσότερων 
ΟΕΕ.
Οι ΔΟΕΕ διατηρούν και εφαρμόζουν 
οργανωτικούς και διοικητικούς 
διακανονισμούς με σκοπό τη λήψη κάθε 
εύλογου μέτρου προκειμένου να μην 
επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα 
του ΟΕΕ και των επενδυτών του λόγω 
συγκρούσεων συμφερόντων.
Οι ΔΟΕΕ οφείλουν, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο και αναλογικό δεδομένης της 
φύσεως, της κλίμακας και του 
πολυσύνθετου των δραστηριοτήτων 
τους,να διαχωρίζουν εντός του ιδίου τους 
του λειτουργικού περιβάλλοντος, 
καθήκοντα και ευθύνες που θεωρούνται 
ενδεχομένως ασυμβίβαστα μεταξύ τους. 
Οι ΔΟΕΕ αξιολογούν το βαθμό στον 
οποίο οι λειτουργικές τους συνθήκες 
συνεπάγονται ενδεχομένως οποιεσδήποτε 
άλλες ουσιώδεις συγκρούσεις 
συμφερόντων και τις γνωστοποιούν στους 
επενδυτές των ΟΕΕ.
2. Σε περίπτωση που οι οργανωτικοί 
διακανονισμοί τους οποίους 
πραγματοποιούν οι ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων 
δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί, με 
εύλογη βεβαιότητα, η πρόληψη των 
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κινδύνων να επηρεαστούν αρνητικά τα 
συμφέροντα των επενδυτών, τότε οι 
ΔΟΕΕ γνωστοποιούν σαφώς τη γενική 
φύση ή τις πηγές των συγκρούσεων 
συμφερόντων στους επενδυτές πριν 
αναλάβουν να ασκήσουν δραστηριότητες 
για λογαριασμό τους, και αναπτύσσουν 
κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες.

Άρθρο 8θ
Αρχικό και μόνιμο κεφάλαιο

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να διαθέτει ίδια 
κεφάλαια αξίας τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Ανεξαρτήτως του ποσού των απαιτήσεων 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα 
ίδια κεφάλαια οποιουδήποτε ΔΟΕΕ που 
δεν διαχειρίζεται αποκλειστικά ΟΕΕ και 
τα οποία
(α) δεν είναι μοχλευμένα και
(β) δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς που 
μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 5 
ετών από την ημερομηνία σύστασης 
εκάστου ΟΕΕ,
δεν επιτρέπεται επ`ουδενί να 
υπολείπονται του ποσού που απαιτείται 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της 
οδηγίας 2006/49/ΕΚ. Τα απαιτούμενα 
ίδια κεφάλαια στο σύνολό τους δεν 
υπερβαίνουν εντούτοις τα 1000000 ευρώ.
Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου
θεωρούνται ως χαρτοφυλάκια του ΔΟΕΕ 
τα εξής χαρτοφυλάκια:
(α) κάθε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται 
ο ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
ΟΕΕ για τους οποίους ο ΔΟΕΕ έχει 
αναθέσει ένα ή περισσότερα καθήκοντα 
σύμφωνα με το άρθρο 18, αλλά 
εξαιρουμένων των χαρτοφυλακίων τα 
οποία ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται υπό 
ανάθεση·

Άρθρο 8ι
Ετήσια έκθεση
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1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους ή, εφόσον συντρέχουν συνθήκες 
κατά τις οποίες ζητούνται πληροφορίες 
από τρίτα μέρη (κατά τη διενέργεια 
ελέγχου οποιωνδήποτε υποκειμένων 
επενδύσεων των ΟΕΕ), το αργότερο έξι 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.
2. Η ετήσια έκθεση περιέχει τουλάχιστον 
τα εξής:
(α) ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων 
ενεργητικού ή παθητικού,
(β) λογαριασμό των εσόδων και των 
δαπανών του οικονομικού έτους,
(γ) έκθεση για τις δραστηριότητες του 
οικονομικού έτους.
3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
συντάσσονται βάσει των λογιστικών 
προτύπων ή αρχών που επιβάλλουν οι 
εφαρμοστέοι κανόνες ή τα καταστατικά ή 
ιδρυτικά έγγραφα του ΟΕΕ και 
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο 
να διενεργούν λογιστικούς ελέγχους 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/43/ΕΚ. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Οι εν λόγω πράξεις είναι 
κατάλληλες και αναλογικές και 
προσαρμοσμένες στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται και στον ΟΕΕ 
τον οποίο αφορά η έκθεση, 
λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, των 
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πόρων, της πολυπλοκότητας, του 
χαρακτήρα, των επενδύσεων, των 
επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών, 
των δομών και των επενδυτών των 
διαφόρων τύπων ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται.

Άρθρο 8ια
Πληροφόρηση των επενδυτών

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει, στο βαθμό που 
αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στον 
ενδιαφερόμενο ΟΕΕ, ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ ενημερώνονται πριν 
από την πραγματοποίηση επενδύσεων 
στους ΟΕΕ ως προς τα εξής στοιχεία, 
καθώς και όποιεσδήποτε αλλαγές 
επέλθουν σε αυτά:
(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των τύπων περιουσιακών στοιχείων 
στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και 
των τεχνικών που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, καθώς και όλων των 
παρεπόμενων κινδύνων, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, 
των τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης,
(β) περιγραφή των διαδικασιών με τις 
οποίες ο ΟΕΕ μπορεί να αλλάξει την 
επενδυτική στρατηγική του ή την 
επενδυτική πολιτική του, ή και τις δύο,
(γ) περιγραφή των νομικών συνεπειών 
της συμβατικής σχέσης που συνάπτεται 
για τους σκοπούς της επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τη δικαιοδοσία, το 
εφαρμοστέο δίκαιο και σχετικά με την 
ύπαρξη, ή όχι, νομικών πράξεων που 
προβλέπουν την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων στο έδαφος όπου 
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εδρεύει το αμοιβαίο κεφάλαιο,
(δ) την ταυτότητα, ενδεχομένως, του 
σημερινού ή του προτεινόμενου 
θεματοφύλακα, του εκτιμητή, του ελεγκτή 
και οποιωνδήποτε άλλων σημερινών ή 
προτεινόμενων παρόχων καίριων ή 
σημαντικών υπηρεσιών του ΟΕΕ, καθώς 
και περιγραφή των καθηκόντων τους και 
των δικαιωμάτων των επενδυτών σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων,
(ε) περιγραφή κάθε καίριου ή σημαντικού 
ανατεθειμένου καθήκοντος διαχείρισης 
και την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,
(στ) περιγραφή της διαδικασίας 
αποτίμησης του ΟΕΕ και, όπου είναι 
σκόπιμο, των μοντέλων καθορισμού των 
τιμών για την αποτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
δύσκολα αποτιμώνται,
(ζ) σε περίπτωση που ο ΟΕΕ έχει 
δικαιώματα εξαγοράς που μπορούν να 
ασκηθούν, περιγραφή της διαχείρισης 
κινδύνων ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, 
και του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών,
(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, 
χρεώσεων και δαπανών που επιβαρύνουν 
άμεσα ή έμμεσα τους επενδυτές,
(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
μεταχείρισης, περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης και τυχόν 
σύνδεση μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εν 
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λόγω επενδυτή,
(ι) την πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεση, 
εφόσον υπάρχει τέτοια έκθεση που αφορά 
τον ΟΕΕ.
(ια) επιβεβαίωση ότι είτε υπάγεται ο 
ΔΟΕΕ στις βάσει του άρθρου 14 
απαιτήσεις κεφαλαίου είτε διατηρεί 
ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 
επαρκούς ύψους σύμφωνα με τα όσα 
είναι ευλόγως δυνατό να προσφέρει η 
αγορά. και
(ιβ) δήλωση, σε περίπτωση που ο ΔΟΕΕ 
δεν υπερβαίνει συνολικά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (α) 
ανώτατα όρια ή σε περίπτωση που δεν 
υπάγεται σε όλες τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, του γεγονότος αυτού. 
2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί σε τακτά 
διαστήματα στους επενδυτές, για κάθε 
ΟΕΕ που διαχειρίζεται και έναντι του 
οποίου μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα 
εξαγοράς, τα εξής:
(α) το ποσοστό των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ που υπόκειται σε 
ειδικούς διακανονισμούς λόγω της μη 
ρευστοποιήσιμης φύσης αυτών,
(β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς 
για τη διαχείριση της ρευστότητας του 
ΟΕΕ,
(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ 
και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων 
τα οποία χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.
3. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη 
συχνότητα των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 Οι εν 
λόγω πράξεις είναι προσαρμοσμένες στον 
τύπο του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται 
και αναλογικές, λαμβανομένων μεταξύ 
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άλλων υπόψη του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Άρθρο 8ιβ
Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στις 

αρμόδιες αρχές
1. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του σχετικά με τις βασικές 
αγορές και τα βασικά μέσα στα οποία 
πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές εκ 
μέρους του ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες όσον αφορά τα κύρια μέσα 
στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, τις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και τις βασικές 
εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός 
εκ των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και έναντι του οποίου 
μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα 
εξαγοράς, γνωστοποιεί σε τακτά 
διαστήματα στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του τα εξής:
(α) το ποσοστό των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ το οποίο υπόκειται σε 
ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν 
λόγω της μη ρευστοποιήσιμης φύσης 
τους,
(β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς 
για τη διαχείριση της ρευστότητας του 
ΟΕΕ,
(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ 
και τα μέσα διαχείρισης κινδύνων τα 
οποία χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων,
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(δ) τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων στα οποία επενδύει ο ΟΕΕ,
(ε) τη χρήση ακάλυπτων πωλήσεων κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
όπου είναι σκόπιμο.
3. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει τα ακόλουθα 
έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται:
(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ και για κάθε 
οικονομικό έτος, εντός τεσσάρων ή έξι 
μηνών, αναλόγως, από τη λήξη των 
περιόδων στις οποίες αναφέρεται,
(β) αναλυτικό κατάλογο όλων των ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ στη λήξη κάθε 
τριμήνου.
4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς αυτών. Οι εν λόγω 
πράξεις είναι κατάλληλες και αναλογικές 
και προσαρμοσμένες στον τύπο του 
ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται, 
λαμβανομένων μεταξύ άλλων υπόψη του 
μεγέθους, των πόρων, της 
πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, των 
επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Άρθρο 8ιγ
Εμπορική προώθηση μετοχών ή μεριδίων 

ΟΕΕ στο κράτος μέλος καταγωγής
1. Ένας εγκεκριμένος ΔΟΕΕ δύναται να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια 
ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές στο 
κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ.
2. Ο ΔΟΕΕ καταθέτει στις αρμόδιες 
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αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
κοινοποίηση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται εντός 30 ημερών από την 
οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εγγραφής για μετοχές ή μερίδια αγοράς 
ΟΕΕ (ή, σε περίπτωση ΟΕΕ για τους 
οποίους η εγγραφή είναι δυνατή καθ`όλη 
τη διάρκεια ύπαρξης τους και όχι μόνο 
κατά τη διάρκεια μίας αρχικής περιόδου, 
εντός 30 ημερών μετά την αποδοχή των 
αρχικών εγγραφών).
Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τα 
ακόλουθα:
(α) ταυτοποίηση του ΟΕΕ και 
πληροφορίες για το που εδρεύουν οι ΟΕΕ, 
(β) τους κανόνες ή τα καταστατικά ή 
ιδρυτικά έγγραφα των ΟΕΕ,
(γ) περιγραφή ή οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που 
είναι διαθέσιμες για τους επενδυτές,
(δ) λεπτομέρειες των διακανονισμών που 
πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ο ΟΕΕ προωθήθηκε 
εμπορικά αποκλειστικά σε επαγγελματίες 
επενδυτές, ή, εφόσον το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος επιτρέπει την εμπορική 
προώθηση του ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό, ότι τηρήθηκαν όλοι οι 
εφαρμοστέεοι περιορισμοί που διέπουν 
την εμπορική προώθηση στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων στις οποίες ο ΔΟΕΕ 
βασίζεται στις δραστηριότητες 
ανεξάρτητων οντοτήτων για την παροχή 
υπηρεσιών εμπορικής προώθησης ως 
προς τον ΟΕΕ του.
3. Σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο και υπό 
τη προειδοποίηση ότι τα εν λόγω μέτρα 
δεν παρακωλύουν την εμπορική 
προώθηση σε επαγγελματίες επενδυτές, οι 
αρμόδιες αρχές δύνανται να επιβάλλουν 
περιορισμούς ή προϋποθέσεις σχετικά με 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στην 
επικράτειά τους δυνάμει του παρόντος 
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άρθρου.
Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49α, 49β και 49γ για τον 
προσδιορισμό του είδους των 
περιορισμών ή προϋποθέσεων που 
μπορούν να επιβληθούν στην εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ δυνάμει του δευτέρου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Οι 
εν λόγω πράξεις απαγορεύουν 
οποιουσδήποτε περιορισμούς ή 
προϋποθέσεις παρακωλύουν την 
εμπορική προώθηση σε επαγγελματίες 
επενδυτές.

Άρθρο 8ιδ
Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 
να επιτρέπουν την εμπορική προώθηση 

ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν 
την εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά τους.
Τα κράτη μέλη δύνανται προς τον σκοπό 
αυτό να επιβάλουν απαιτήσεις στους 
ΔΟΕΕ ή στους ΟΕΕ οι οποίες είναι 
δυνατόν να διαφέρουν από αυτές που 
επιβάλλονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας.
Κράτος μέλος που επιτρέπει την εμπορική 
προώθηση στο ευρύ επενδυτικό κοινό 
επιτρέπει σε οποιονδήποτε ΔΟΕΕ έχει 
λάβει άδεια βάσει της παρούσας οδηγίας 
να επιδίδεται σε εμπορική προώθηση στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό επί της ίδιας
βάσης και συμμορφούμενος με τις ίδιες 
απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται οι 
ΔΟΕΕ του εν λόγω κράτους μέλους, 
ανεξάρτητα από το που εδρεύουν οι ΟΕΕ 
τους οποίους διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.
Κράτη μέλη που επιτρέπουν την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό στην επικράτειά τους, ενημερώνουν 
την Επιτροπή, εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
54 παράγραφος 1, σχετικά με:
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(α) τους τύπους των ΟΕΕ τους οποίους 
μπορούν να προωθήσουν εμπορικά οι 
ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην 
επικράτειά τους,
(β) κάθε επιπρόσθετη απαίτηση που 
επιβάλλει το κράτος μέλος για την 
εμπορική προώθηση ΟΕΕ στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό στην επικράτειά του.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την 
Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
αλλαγή όσον αφορά το πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 8ιε
Προϋποθέσεις για την εμπορική 
προώθηση σε άλλα κράτη μέλη

1. ΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια δύναται να 
προωθεί εμπορικά μετοχές ή μερίδια 
ΟΕΕ σε επαγγελματίες επενδυτές σε άλλο 
κράτος μέλος. Σε περίπτωση που 
εγκεκριμένος ΔΟΕΕ  προωθεί εμπορικά 
σε επαγγελματίες επενδυτές τα μερίδια ή 
τις μετοχές ενός ΟΕΕ που διαχειρίζεται 
σε άλλο κράτος μέλος, καταθέτει τα εξής 
έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του εντός 30 ημερών 
από την ημερομηνία είσπραξης ποσών 
από επενδυτές στο άλλο κράτος μέλος 
προς τον σκοπό της εγγραφής για την 
αγορά μεριδίων ή μετοχών του ΟΕΕ.
(α) επιστολή κοινοποίησης με την οποία 
προσδιορίζονται οι ΟΕΕ τους οποίους 
προωθεί εμπορικά και παρέχονται 
στοιχεία σχετικά με το που εδρεύουν·
(β) τους κανόνες ή τα καταστατικά ή 
ιδρυτικά έγγραφα των ΟΕΕ,
(γ) περιγραφή ή οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετικά με τους ΟΕΕ που 
είναι διαθέσιμοι για τους επενδυτές,
(δ) πεοσδιορισμό του κράτους μέλους στο 
οποίο τα μερίδια ή οι μετοχές ενός ΟΕΕ 
υπό τη διαχείρισή του προωθήθηκαν 
εμπορικά σε επαγγελματίες επενδυτές,
(ε) ρυθμίσεις σχετικά με την εμπορική 
προώθηση ΟΕΕ και, όπου είναι σκόπιμο, 
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πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που 
εισήχθησαν προκειμένου να αποφευχθεί η 
εμπορική προώθηση μεριδίων ή μετοχών 
των εν λόγω ΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό.
2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής οφείλουν, το αργότερο δέκα 
εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία 
παραλαβής της πλήρους τεκμηρίωσης, να 
διαβιβάσουν την αναφερόμενη στη 
παράγραφο 1 πλήρη τεκμηρίωση στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο 
οποίο προωθήθηκε εμπορικά ο ΟΕΕ. Οι 
εν λόγω αρμόδιες αρχές επισυνάπτουν 
βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος ΔΟΕΕ 
έχει λάβει άδεια.
3. Κατά την διαβίβαση της τεκμηρίωσης, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνουν χωρίς
χρονοτριβή το ΔΟΕΕ σχετικά με τη 
διαβίβαση.
4. Τα κράτη μέλη υποδοχής δεν 
επιβάλλουν καμία επιπλέον απαίτηση 
στους ενδιαφερόμενους ΔΟΕΕ όσον 
αφορά ζητήματα τα οποία καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία. Εντούτοις, οι 
αναφερόμενοι στο στοιχείο (ε) 
διακανονισμοί σχετικά με την εμπορική 
προώθηση στο ευρύ επενδυτικό κοινό 
υπόκεινται στη νομοθεσία και στην 
επίβλεψη του κράτους μέλη υποδοχής. 
5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
επιστολή κοινοποίησης και η βεβαίωση 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται σε μια γλώσσα που 
χρησιμοποιείται συνήθως στο διεθνή 
χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ηλεκτρονική διαβίβαση και κατάθεση 
των εγγράφων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 είναι αποδεκτή από τις 
αρμόδιες αρχές τους.
6. Σε περίπτωση αλλαγής σε οποιοδήποτε 
από τα στοιχεία που κοινοποιούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο ΔΟΕΕ 
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κοινοποιεί γραπτώς την εν λόγω αλλαγή 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής εντός 30 ημερών από την 
υλοποίηση της αλλαγής.
Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενημερώνουν χωρίς 
χρονοτριβή τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους υποδοχής σχετικά με τις 
εν λόγω αλλαγές.
7. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 49a, 49β και 49γ, θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των ακόλουθων:
(α) του μορφοτύπου και του περιεχομένου 
ενός υποδείγματος της επιστολής 
κοινοποίησης,
(β) του μορφοτύπου και του περιεχομένου 
ενός υποδείγματος βεβαίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ χωρίς μόχλευση και με υπό διαχείριση στοιχεία 
ενεργητικού που δεν υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ δεν πρέπει να υπόκεινται σε όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Οποιαδήποτε ρύθμιση επιβάλλεται σε 
αυτούς τους ΔΟΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στους περιορισμένους κινδύνους που 
προκαλούν.

Τροπολογία 599
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων 
από ΔΟΕΕ

Προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων 
από ΟΕΕ και από τους ΔΟΕΕ αυτών

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις άσκησης δραστηριοτήτων αφορούν τόσο ΟΕΕ όσο και ΔΟΕΕ 
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Τροπολογία 600
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
διαχείρισής τους εντός της Κοινότητας 
μόνο σε περίπτωση που συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας επί 
μονίμου βάσεως.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ μπορούν να παρέχουν 
διασυνοριακά τις υπηρεσίες διαχείρισής 
τους εντός της Κοινότητας μόνο σε 
περίπτωση που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας επί 
μονίμου βάσεως.

Or. en

Τροπολογία 601
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
διαχείρισής τους εντός της Κοινότητας 
μόνο σε περίπτωση που συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας επί 
μονίμου βάσεως.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ μπορούν να παρέχουν 
διασυνοριακά τις υπηρεσίες διαχείρισής 
τους εντός της Κοινότητας μόνο σε 
περίπτωση που συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας επί 
μονίμου βάσεως.

Or. en
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Τροπολογία 602
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) θεσπίζει αρχές ως προς τις 
πρακτικές αποδοχών που αντιμάχονται 
την επιθυμία για βραχυπρόθεσμο κέρδος 
και διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των ΔΟΕΕ και των 
επενδυτών.

Or. de

Τροπολογία 603
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν 
από τους ΔΟΕΕ να προβαίνουν ετησίως 
σε δημοσιοποίηση των γενικών γραμμών 
της εσωτερικής πολιτικής αποδοχών 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποδοχές πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό θέμα μεταξύ ΟΕΕ, ΔΟΕΕ, επενδυτών και 
αρμόδιων αρχών.
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Τροπολογία 604
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
με τα οποία καθορίζονται τα κριτήρια που 
πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες 
αρχές για την αξιολόγηση του βαθμού στον 
οποίο οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται με την 
υποχρέωσή τους δυνάμει της παραγράφου 
1.

2. Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 49α, 49β και 
49γ, μέτρα με τα οποία καθορίζονται τα 
κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούν οι 
αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση του 
βαθμού στον οποίο οι ΔΟΕΕ 
συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους 
δυνάμει της παραγράφου 1.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί το παρόν 
άρθρο.

Τροπολογία 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Αποδοχές

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ΔΟΕΕ να εφαρμόζει πολιτικές και 
πρακτικές περί αποδοχών οι οποίες 
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συνάδουν με μια ορθή και 
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων την 
οποία και προάγουν ενώ αποθαρρύνουν 
την ανάληψη κινδύνων που είναι 
υπέρμετροι ή δεν συνάδουν με τα προφίλ 
κινδύνου ή τους κανονισμούς του 
κεφαλαίου ή τα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
Οι πολιτικές και πρακτικές οφείλουν να 
είναι ευρέως φάσματος και αναλογικές 
ως προς τη φύση, την κλίμακα και την 
περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του 
ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ που διαχειρίζεται. Οι 
καθοριζόμενες στο Παράρτημα Ι αρχές 
τηρούνται εν πάση περιπτώσει. 
2. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49α, 49β και 49γ 
για τον προσδιορισμό των αρχών που 
απαριθμώνται στο Παράρτημα Ι. Η 
ΕΡΑΑΚΑ μεριμνά για την ύπαρξη 
κατευθυντήριων γραμμών περί ορθών 
πολιτικών για τις αποδοχές που συνάδουν 
με τις οριζόμενες στο Παράρτημα Ι 
αρχές. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τις αρχές περί 
ορθών πολιτικών αποδοχών που 
καθορίζονται με την σύσταση της 
Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2009, 
σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και θα λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος του ΔΟΕΕ και το μέγεθος των 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται, την εσωτερική 
τους οργάνωση καθώς και τη φύση, την 
εμβέλεια και την περιπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων αυτών. Η CEBS 
συνεργάζεται στενά με την ΕΡΑΑΚΑ 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις 
πολιτκές αποδοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε μέτρα περί αποδοχών είναι εφαρμοστέα σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό 
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τομέα προκειμένου να αποφεύγεται η ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Τα εν λόγω μέτρα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά και όχι απλώς προαιρετικά. Πρέπει ιδίως να συλλαμβάνουν ένα 
από τα βασικά συστατικά στοιχεία των υπό συζήτηση αποδοχών, που είναι η απόληψη 
υπεραξίας (carried interest).  Οι γενικές αρχές πρέπει να θεσπιστούν με την οδηγία αλλά οι 
πλέον συγκεκριμένοι κανόνες πρέπει να αφεθούν στα επίπεδα 2 και 3. Σε επίπεδο 
κατευθυντήριων γραμμών, οι αρχές μπορούν να γίνονται πιο συγκεκριμένες αναλόγως του 
μεγέθους και του τύπου του ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ.

Τροπολογία 606
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Αποδοχές

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ΔΟΕΕ να εφαρμόζει πολιτικές και 
πρακτικές περί αποδοχών οι οποίες 
συνάδουν με μια ορθή και 
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων 
καθώς και με τη μακροπρόθεσμη 
δημιουργία αξίας τις οποίες και προάγουν 
ενώ αποθαρρύνουν την ανάληψη 
κινδύνων που είναι υπερβολικοί ή δεν 
συνάδουν με τα προφίλ κινδύνου ή τους 
κανονισμούς του κεφαλαίου ή τα 
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται.
2. Οι πολιτικές και πρακτικές αποδοχών 
οφείλουν να είναι αναλογικές ως προς τη 
φύση, την κλίμακα και την 
περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του 
ΔΟΕΕ και ως προς τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με εκείνες που επεξεργάστηκε το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) για υγιείς πρακτικές αμοιβών (25 Σεπτεμβρίου 2009). 
Η δήλωση των ηγετών μετά τη σύνοδο κορυφής του Πίτσμπουργκ (24-25 Σεπτεμβρίου 2009) 
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προσυπογράφει πλήρως τα πρότυπα εφαρμογής του FSB, που έχουν στόχο την ευθυγράμμιση 
των αμοιβών με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και όχι με την υπέρμετρη ανάληψη 
κινδύνων. 

Εκτιμούμε ότι οι αρχές του FSB τις οποίες προσυπέγραψαν οι G20 πρέπει να εφαρμόζονται σε 
συστημικά σημαντικούς ΔΟΕΕ όπως και σε άλλες εταιρίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  Αν 
και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη αναλυτικής διατύπωσης λεπτομερών απαιτήσεων ως 
προς τις αποδοχές στην παρούσα οδηγία, εκτιμούμε ωστόσο ότι σε περίπτωση που πρόκειται να 
εφαρμοστούν βάσει της παρούσας οδηγίας οποιαδήποτε σχετικά μέτρα στο επίπεδο 2, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η αρχή της αναλογικότητας αλλά και η ανάγκη διασφάλισης της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα στην ΕΕ μέσω της συνεπούς εκτέλεσης παρόμοιων 
πρωτοβουλιών από την Επιτροπή σε συνεργασία με το FSB και με βάση τις αρχές αυτού.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε τροπολογία επιδιώκει να επιβάλει σε 
ΔΟΕΕ την ευθυγράμμιση των κανόνων αποδοχών του με τους αντίστοιχους κανόνες που 
εφαρμόζονται σε πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ  αξιόπιστα 
επιχειρήματα που εξηγούν πειστικά γιατί οι πολιτικές αποδοχών των ΔΟΕΕ πρέπει να 
διαφέρουν από εκείνες των τραπεζών και των μεσιτών λόγου χάρη.

Τροπολογία 607
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Πολιτική αποδοχών

1. Η πολιτική αποδοχών του ΔΟΕΕ 
οφείλει να μην ενθαρρύνει ανάληψη 
κινδύνων δυσανάλογων προς το προφίλ 
κινδύνου του ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών αποδοχών για εκείνες τις 
κατηγορίες υπαλλήλων των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
τους, οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται προς τις 
αρχές που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
της οδηγίας 2010/…/ΕΕ [για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/EΚ 
και 2006/49/EΚ σχετικά με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις 
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πράξεις επανατιτλοποίησης] και τον 
εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών 
πολιτικών.
3. Επιπροσθέτως, η πολιτική αποδοχών 
οφείλει να συντελεί στη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της διαδικασίας εκτίμησης 
του κινδύνου, της υποχρέωσης 
συμμόρφωσης και του έργου εκτίμησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απαντά στους προβληματισμούς σχετικά με τη πιθανή σύνδεση 
συστήματος αποζημιώσεων και ανάληψης υπερβολικών κινδύνων. Από την άλλη μεριά, η 
διατύπωση λαμβάνει υπόψη της τον ειδικό χαρακτήρα ενός ΟΕΕ. Αυτό που στηλιτεύεται δεν 
είναι η ανάληψη των κινδύνων καθαυτή αλλά η ανάληψη κινδύνων δυσανάλογων προς το 
προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ.

Τροπολογία 608
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Πολιτική αποδοχών

1. Η πολιτική αποδοχών του ΔΟΕΕ 
οφείλει να μην ενθαρρύνει ανάληψη 
κινδύνων δυσανάλογων προς το προφίλ 
κινδύνου του ΟΕΕ που διαχειρίζεται.
2. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή 
των πολιτικών αποδοχών για εκείνες τις 
κατηγορίες υπαλλήλων των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
τους, οι ΔΟΕΕ συμμορφώνονται προς τις 
αρχές που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
της οδηγίας 2010/…/ΕΕ [για την 
τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/EΚ 
και 2006/49/EΚ σχετικά με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις 
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πράξεις επανατιτλοποίησης] και τον 
εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών 
πολιτικών.
3. Επιπροσθέτως, η πολιτική αποδοχών 
οφείλει να συντελεί στη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της διαδικασίας εκτίμησης 
του κινδύνου, της υποχρέωσης 
συμμόρφωσης και του έργου εκτίμησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απαντά στους προβληματισμούς σχετικά με τη πιθανή σύνδεση 
συστήματος αποζημιώσεων και ανάληψης υπερβολικών κινδύνων. Από την άλλη μεριά, η 
διατύπωση λαμβάνει υπόψη της τον ειδικό χαρακτήρα ενός ΟΕΕ. Αυτό που στηλιτεύεται δεν 
είναι η ανάληψη των κινδύνων καθαυτή αλλά η ανάληψη κινδύνων δυσανάλογων προς το 
προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ.

Τροπολογία 609
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Πολιτική αποδοχών

1. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από ΟΕΕ 
και ΔΟΕΕ να εφαρμόζουν πολιτικές και 
πρακτικές αποδοχών οι οποίες συνάδουν 
με μια ορθή και αποτελεσματική 
διαχείριση κινδύνων την οποία και 
προάγουν ενώ αποθαρρύνουν την 
ανάληψη κινδύνων που είναι υπερβολικοί 
ή δεν συνάδουν με τα προφίλ κινδύνου ή 
τους κανονισμούς του κεφαλαίου ή τα 
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται. Λαμβάνονται υπόψη τα 
τεχνικά κριτήρια που θεσπίζονται στο 
Παράρτημα Ι.
2. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την 
συμμόρφωση ΟΕΕ και ΔΟΕΕ με τις 
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οριζόμενες στο Παράρτημα Ι απαιτήσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζονται ορθές πολιτικές αποδοχών προκειμένου να αποφεύγονται οι στρατηγικές ανάληψης 
υπερβολικών κινδύνων.

Τροπολογία 610
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Πολιτικές αποδοχών ΔΟΕΕ

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους ΔΟΕΕ 
να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν ορθές 
πολιτικές και πρακτικές αμοιβών που 
συνάδουν με μια αποτελεσματική 
διαχείριση κινδύνων και εξασφαλίζουν 
ότι τα κίνητρα ευθυγραμμίζονται με τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ΔΟΕΕ, 
των ΟΕΕ και των επενδυτών

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες της ΕΕ περί ορθών πρακτικών αποδοχών για πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα 
θα εφαρμοστούν με τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα της πολιτικής του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ όσον αφορά τις αποδοχές, οι 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών των ΔΟΕΕ πρέπει να 
βασίζεται απευθείας σε όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα επίβλεψη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να θεσπιστούν με κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες αρμοδιότητες 
προκειμένου να επιβλέπουν αλλά και να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με την ανά χείρας 
νομοθεσία. 
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Τροπολογία 611
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Πολιτική αποδοχών

Ο ΔΟΕΕ ορίζει και εφαρμόζει ορθές 
πολιτικές και πρακτικές περί αποδοχών 
οι οποίες συνάδουν με μια 
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και 
με μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Or. en

Τροπολογία 612
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Κοινοποίηση

Ο ΔΟΕΕ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ως προς τα 
χαρακτηριστικά των πολιτικών και 
πρακτικών του για τις αποδοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές για υγιείς πολιτικές αμοιβών του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η δήλωση των ηγετών μετά τη σύνοδο κορυφής του 
Πίτσμπουργκ (24-25 Σεπτεμβρίου 2009) προσυπογράφει πλήρως τα πρότυπα εφαρμογής του 
FSB, που έχουν στόχο την ευθυγράμμιση των αμοιβών με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας 
και όχι με την υπέρμετρη ανάληψη κινδύνων. 

Εκτιμούμε ότι οι αρχές του FSB τις οποίες προσυπέγραψαν οι G20 πρέπει να εφαρμόζονται σε 
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συστημικά σημαντικούς ΔΟΕΕ όπως και σε άλλες εταιρίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  Αν 
και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη αναλυτικής διατύπωσης λεπτομερών απαιτήσεων ως 
προς τις αποδοχές στην παρούσα οδηγία, εκτιμούμε ωστόσο ότι σε περίπτωση που πρόκειται να 
εφαρμοστούν βάσει της παρούσας οδηγίας οποιαδήποτε σχετικά μέτρα στο επίπεδο 2, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η αρχή της αναλογικότητας αλλά και η ανάγκη διασφάλισης της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα στην ΕΕ μέσω της συνεπούς εκτέλεσης παρόμοιων 
πρωτοβουλιών από την Επιτροπή σε συνεργασία με το FSB και με βάση τις αρχές αυτού.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε τροπολογία επιδιώκει να επιβάλει σε 
ΔΟΕΕ την ευθυγράμμιση των κανόνων αποδοχών του με τους αντίστοιχους κανόνες που 
εφαρμόζονται σε πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ  αξιόπιστα 
επιχειρήματα που εξηγούν πειστικά γιατί οι πολιτικές αποδοχών των ΔΟΕΕ πρέπει να 
διαφέρουν από εκείνες των τραπεζών και των μεσιτών λόγου χάρη.

Τροπολογία 613
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Κοινοποίηση

Ο ΔΟΕΕ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών ως προς τα 
χαρακτηριστικά των πολιτικών και 
πρακτικών του για τις αποδοχές.

Or. en

Τροπολογία 614
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Κοινοποίηση

Ο ΔΟΕΕ ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες 
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αρμόδιες αρχές ως προς τα 
χαρακτηριστικά των πολιτικών και 
πρακτικών του για τις αποδοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες της ΕΕ περί ορθών πρακτικών αποδοχών για πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα 
θα εφαρμοστούν με τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα της πολιτικής του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ όσον αφορά τις αποδοχές, οι 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών των ΔΟΕΕ πρέπει να 
βασίζεται απευθείας σε όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα επίβλεψη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να θεσπιστούν με κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες αρμοδιότητες 
προκειμένου να επιβλέπουν αλλά και να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με την ανά χείρας 
νομοθεσία. 

Τροπολογία 615
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9γ
Αρμόδιες αρχές

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δύνανται να αντιδράσουν και να λάβουν 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για να 
αντισταθμίσουν τους κινδύνους οι οποίοι 
ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τη μη 
εφαρμογή εκ μέρους ενός ΔΟΕΕ ορθών 
πολιτικών και πρακτικών για τις 
αποδοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές για υγιείς πολιτικές αμοιβών του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η δήλωση των ηγετών μετά τη σύνοδο κορυφής του 
Πίτσμπουργκ (24-25 Σεπτεμβρίου 2009) προσυπογράφει πλήρως τα πρότυπα εφαρμογής του 
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FSB, που έχουν στόχο την ευθυγράμμιση των αμοιβών με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας 
και όχι με την υπέρμετρη ανάληψη κινδύνων. 

Εκτιμούμε ότι οι αρχές του FSB τις οποίες προσυπέγραψαν οι G20 πρέπει να εφαρμόζονται σε 
συστημικά σημαντικούς ΔΟΕΕ όπως και σε άλλες εταιρίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  Αν 
και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη αναλυτικής διατύπωσης λεπτομερών απαιτήσεων ως 
προς τις αποδοχές στην παρούσα οδηγία, εκτιμούμε ωστόσο ότι σε περίπτωση που πρόκειται να 
εφαρμοστούν βάσει της παρούσας οδηγίας οποιαδήποτε σχετικά μέτρα στο επίπεδο 2, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η αρχή της αναλογικότητας αλλά και η ανάγκη διασφάλισης της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα στην ΕΕ μέσω της συνεπούς εκτέλεσης παρόμοιων 
πρωτοβουλιών από την Επιτροπή σε συνεργασία με το FSB και με βάση τις αρχές αυτού.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε τροπολογία επιδιώκει να επιβάλει σε 
ΔΟΕΕ την ευθυγράμμιση των κανόνων αποδοχών του με τους αντίστοιχους κανόνες που 
εφαρμόζονται σε πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα, δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ  αξιόπιστα 
επιχειρήματα που εξηγούν πειστικά γιατί οι πολιτικές αποδοχών των ΔΟΕΕ πρέπει να 
διαφέρουν από εκείνες των τραπεζών και των μεσιτών λόγου χάρη.

Τροπολογία 616
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9γ
Αρμόδιες αρχές

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
δύνανται να αντιδράσουν και να λάβουν 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για να 
αντισταθμίσουν τους κινδύνους οι οποίοι
ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια τη μη 
εφαρμογή εκ μέρους ενός ΔΟΕΕ ορθών 
πολιτικών και πρακτικών για τις 
αποδοχές.

Or. en
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Τροπολογία 617
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9d
Πολιτικές αποδοχών ΔΟΕΕ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τους 
σκοπούς της πρώτης παραγράφου, οι 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους έχουν 
την εξουσία να επιβάλλουν οικονομικές 
και μη οικονομικές κυρώσεις και μέτρα. 
Οι εν λόγω κυρώσεις ή τα μέτρα πρέπει 
να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες της ΕΕ περί ορθών πρακτικών αποδοχών για πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα 
θα εφαρμοστούν με τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα της πολιτικής του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ όσον αφορά τις αποδοχές, οι 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών των ΔΟΕΕ πρέπει να 
βασίζεται απευθείας σε όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα επίβλεψη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι εν 
λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να θεσπιστούν με κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες αρμοδιότητες 
προκειμένου να επιβλέπουν αλλά και να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με την ανά χείρας 
νομοθεσία. 

Τροπολογία 618
Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9ε
Πολιτικές αποδοχών ΔΟΕΕ
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική εφαρμογή στην Ένωση, η 
Επιτροπή ορίζει, το αργότερο μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 49α, 49β και 49γ, δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
ορθές πολιτικές αποδοχών για ΔΟΕΕ. Οι 
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές 
εξασφαλίζουν την συμμόρφωση με τις 
εφαρμοστέες διατάξεις που ορίζονται με 
το Παράρτημα V της οδηγίας 
2006/48/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες της ΕΕ περί ορθών πρακτικών αποδοχών για πιστωτικά και επενδυτικά ιδρύματα 
θα εφαρμοστούν με τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα της πολιτικής του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ όσον αφορά τις αποδοχές, οι 
δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών των ΔΟΕΕ πρέπει να 
βασίζεται απευθείας σε όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 2006/48/ΕΚ. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα επίβλεψη από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι εν
λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να θεσπιστούν με κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες αρμοδιότητες 
προκειμένου να επιβλέπουν αλλά και να επιβάλλουν τη συμμόρφωση με την ανά χείρας 
νομοθεσία. 

Τροπολογία 619
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
με τα οποία:

3. Η Επιτροπή δύναται να ορίσει, μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 
49γ, μέτρα με τα οποία: 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών της «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί το παρόν 
άρθρο.

Τροπολογία 620
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών της «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί το παρόν 
άρθρο.

Τροπολογία 621
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ στο βαθμό 
που κατέχουν μερίδια στις θυγατρικές ή 
συνδεδεμένες εταιρίες τους, με σκοπό την 
εφαρμογή βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής και οι οποίες δεν ιδρύονται 
με κύριο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους 
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για τους επενδυτές τους μέσω του 
κλεισίματος της εκποίησης των 
θυγατρικών εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Bιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών δεν αντιμετωπίζουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων 
του τύπου που περιγράφεται στο άρθρο 10. Βάσει του εθνκού εταιρικού δικαίου, τα διοικητικά 
συμβούλια αυτών των εταιριών έχουν αναλάβει υποχρεώσεις πίστης στους μετόχους.

Τροπολογία 622
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων και 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαχωρίζονται 
και υπόκεινται σε χωριστές 
επανεξετάσεις. 

1. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων και 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαχωρίζονται 
στο βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο και 
αναλογικό δεδομένης της φύσεως, της 
κλίμακας και του πολυσύνθετου του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση ύπαρξης χωριστού καθήκοντος διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι αναλογικό 
προς τους κινδύνους που ενέχει ο ΔΟΕΕ και προς τα κεφάλια που διαχειρίζεται.  Κάτι τέτοιο θα 
βοηθήσει ώστε τα έξοδα που συνδέονται με την τήρηση των διατάξεων της οδηγίας ΔΟΕΕ (που 
προφανώς θα επιβαρύνουν τους επενδυτές σε ΟΕΕ) θα ανακύπτουν μόνο σε περιπτώσεις 
ανάλογου κέρδους για τους επενδυτές. Η προτεινόμενη τροπολογία συνάδει με την παραπλήσια 
απαίτηση προς τις επενδυτικές εταιρίες που είναι καταχωρημένες στις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων (βλ. άρθρο7(2) της οδηγίας 2006/73/EΚ).  Πολλοί ΔΟΕΕ παρέχουν 
επίσης επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που υπάγονται στις MIFID και άρα πρέπει να 
υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των απαιτήσεων MIFID και των απαιτήσεων της οδηγίας ΔΟΕΕ 
σε αυτό το θέμα.
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Τροπολογία 623
Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων και 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαχωρίζονται 
και υπόκεινται σε χωριστές 
επανεξετάσεις.

1. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων και 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαχωρίζονται 
στο βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο και 
αναλογικό δεδομένης της φύσεως, της 
κλίμακας και του πολυσύνθετου του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση από όλους τους ΔΟΕΕ να διατηρούν εντελώς χωριστές τις λειτουργίες τους δεν 
είναι απαραίτητη διότι έχει μεγαλύτερη σημασία να διασφαλίζεται η αναλογικότητα των 
απαιτούμενων μέτρων.

Τροπολογία 624
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων και 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαχωρίζονται 
και υπόκεινται σε χωριστές 
επανεξετάσεις.

1. Οι ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων και 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαχωρίζονται 
στο βαθμό που αυτό κρίνεται σκόπιμο και 
αναλογικό δεδομένης της φύσεως, της 
κλίμακας και του πολυσύνθετου του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι θα ήταν δυσανάλογα οχληρό να απαιτείται από όλους τους ΔΟΕΕ να διατηρούν 
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εντελώς χωριστά καθήκοντα, όπως εξάλλου αναγνωρίζεται από την συμβιβαστική πρόταση της 
Σουηδικής Προεδρίας και εμμέσως από τη τροπολογία 16 στην έκθεση Gauzès.

Τροπολογία 625
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση που δεν κρίνεται 
σκόπιμη ή αναλογική η θέσπιση και 
διατήρηση από τον ΔΟΕΕ καθήκοντος 
διαχείρισης κινδύνων που διαχωρίζεται 
από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλει 
εντούτοις ο ΔΟΕΕ να είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι η διαδικασία διαχείρισης  
κινδύνων συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και 
είναι σταθερά αποτελεσματική σε βάθος 
χρόνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απορρέει από την τροπολογία του Syed Kamall στο άρθρο 3, σημείο 
ιστα.

Τροπολογία 626
Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που δεν κρίνεται σκόπιμη ή 
αναλογική η θέσπιση και διατήρηση από 
τον ΔΟΕΕ καθήκοντος διαχείρισης 
κινδύνων που διαχωρίζεται από τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου, ο ΔΟΕΕ 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η 
διαδικασία διαχείρισης  κινδύνων 
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συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση από όλους τους ΔΟΕΕ να διατηρούν εντελώς χωριστές τις λειτουργίες τους δεν 
είναι απαραίτητη διότι έχει μεγαλύτερη σημασία να διασφαλίζεται η αναλογικότητα των 
απαιτούμενων μέτρων. Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία του Carl 
Haglund στο άρθρο 11, παράγραφος 1.

Τροπολογία 627
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν συστήματα 
διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη 
μέτρηση και παρακολούθηση όλων των 
κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με κάθε 
επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους 
οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να 
εκτεθεί κάθε ΟΕΕ.

2. Οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν συστήματα 
διαχείρισης κινδύνων για την κατάλληλη 
μέτρηση, παρακολούθηση και διαχείριση 
όλων των κινδύνων που αφορούν κάθε 
επενδυτική στρατηγική ΟΕΕ και στους 
οποίους είναι εκτεθειμένος ή μπορεί να 
εκτεθεί κάθε ΟΕΕ. Η διαχείριση κινδύνων 
πρέπει να αρμόζει στη φύση, στη κλίμακα 
και στη περιπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων του ΟΕΕ 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υποκείμενο μέγεθος αλλά και η επενδυτική στρατηγική πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν 
καθορίζεται η κατάλληλότερη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.
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Τροπολογία 628
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Όταν ο ΔΟΕΕ μισθώνει τις υπηρεσίες 
βασικού μεσίτη, αυτό πραγματοποιείται 
μέσω σύναψης σύμβασης. Συγκεκριμένα, 
η δυνατότητα μεταφοράς και 
επαναχρησιμοποίησης περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ πρέπει να 
αποσαφηνίζεται και να συνάδει με τους 
κανόνες του ΟΕΕ. Ο θεματοφύλακας 
ενημερώνεται σχετικά με τη σύμβαση. Η 
εν λόγω υποχρέωση ενημέρωσης 
προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ ΔΟΕΕ 
και θεματοφύλακα. Πριν επενδύσουν στον 
ΟΕΕ, οι επενδυτές ενημερώνονται 
σχετικά με αυτήν τη ρήτρα και σχετικά 
με την ταυτότητα του βασικού μεσίτη.
Συγκεκριμένα, οι επενδυτές 
ενημερώνονται σχετικά με την 
μεταβίβαση ενδεχόμενης ευθύνης στον 
βασικό μεσίτη, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων.  Στην 
περίπτωση αυτή, η προθεσμία 
επιστροφής είναι σύμφωνη με τους όρους 
της σύμβασης μεταξύ ΔΟΕΕ και βασικού 
μεσίτη.
Οι ΔΟΕΕ επιδεικνύουν την δέουσα 
επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια στην 
επιλογή και στον διορισμό των βασικών 
μεσιτών με τους συνήψαν σύμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά 
την ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ 
για την παράδοση των αποτελεσμάτων 
των ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ 
εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης κινδύνων 
η οποία επιτρέπει την επαρκή διαχείριση 
των κινδύνων που συνδέονται με την 
παράδοση κινητών αξιών ακάλυπτων 
πωλήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ζητείται η εφαρμογή ενός οριζόντιου μέτρου στο πεδίο αυτό.

Τροπολογία 630
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 

διαγράφεται
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σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά 
την ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ 
για την παράδοση των αποτελεσμάτων 
των ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ 
εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης κινδύνων 
η οποία επιτρέπει την επαρκή διαχείριση 
των κινδύνων που συνδέονται με την 
παράδοση κινητών αξιών ακάλυπτων 
πωλήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φρονούμε ότι η ακάλυπτη πώληση είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για να αντιμετωπίζεται εκ των 
ενόντων και αποτελεί φαινόμενο που δεν περιορίζεται στους διαχειριστές ργανισμών 
εναλλακτικών επενδύσεων. Για ατον λόγο αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στην 
προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς.

Τροπολογία 631
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά 
την ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ 
για την παράδοση των αποτελεσμάτων 
των ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ 
εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης κινδύνων 
η οποία επιτρέπει την επαρκή διαχείριση 
των κινδύνων που συνδέονται με την 
παράδοση κινητών αξιών ακάλυπτων 
πωλήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

διαγράφεται



AM\804981EL.doc 105/155 PE439.125v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των ακάλυπτων πωλήσεων, όχι μόνο για τις ΟΕΕ αλλά και για άλλους φορείς της 
αγοράς που δεν καλύπτονται από την οδηγία ΔΟΕΕ, με οριζόντια μέτρα που αφορούν όλους 
τους παράγοντες της αγοράς, δεν θα πρέπει να περιληφθεί σε μια εξειδικευμένη οδηγία όπως η 
ΔΟΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή, τόσο η ΕΡΑΑΚΑ όσο και η IOSCO εργάζονται για τη 
διαμόρφωση πιθανών πλαισίων. Επιπλέον, η Επιτροπή προκαλεί έτσι απαράδεκτη νομική 
αβεβαιότητα, εφόσον αποφεύγει να δώσει έναν ορισμό των ακάλυπτων πωλήσεων. Η 
παράγραφος 4 του άρθρου θα πρέπει να διαγραφεί και όχι να τροποποιηθεί, όπως προτείνει ο 
εισηγητής στις τροπολογίες 53, 54 και 55.

Τροπολογία 632
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά 
την ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ 
για την παράδοση των αποτελεσμάτων 
των ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ 
εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης κινδύνων 
η οποία επιτρέπει την επαρκή διαχείριση 
των κινδύνων που συνδέονται με την 
παράδοση κινητών αξιών ακάλυπτων 
πωλήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακάλυπτες πωλήσεις πραγματοποιούν και άλλοι παράγοντες της αγοράς πλην των ΔΟΕΕ και, 
συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, ώστε να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και να αποφεύγεται οιαδήποτε καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου 
καθεστώτος εποπτείας.
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Τροπολογία 633
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά 
την ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ 
για την παράδοση των αποτελεσμάτων 
των ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ 
εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης κινδύνων 
η οποία επιτρέπει την επαρκή διαχείριση 
των κινδύνων που συνδέονται με την 
παράδοση κινητών αξιών ακάλυπτων 
πωλήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

4. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
σε ακάλυπτες πωλήσεις κατά την 
πραγματοποίηση επενδύσεων εκ μέρους 
ενός ή περισσότερων ΟΕΕ εξασφαλίζουν 
την τήρηση των διατάξεων της οδηγίας 
2003/6/ΕΚ (κατάχρηση αγοράς) που 
διέπουν τις ακάλυπτες πωλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί μια χωριστή λύση για τους ΔΟΕΕ. Αν είναι αναγκαίο, το πρόβλημα 
μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσα στο πλαίσιο μιας τροποποίησης της οδηγίας για την κατάχρηση 
της αγοράς.

Τροπολογία 634
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά την πραγματοποίηση 
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μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την 
ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ για 
την παράδοση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν 
μέθοδο διαχείρισης κινδύνων η οποία 
επιτρέπει την επαρκή διαχείριση των 
κινδύνων που συνδέονται με την παράδοση 
κινητών αξιών ακάλυπτων πωλήσεων ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

επενδύσεων εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, οι ΔΟΕΕ πρέπει να 
έχουν στην κατοχή τους τις κινητές αξίες 
ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την 
έναρξη της ακάλυπτης πώλησης. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης κινδύνων 
η οποία επιτρέπει την επαρκή διαχείριση 
των κινδύνων που συνδέονται με την 
παράδοση κινητών αξιών ακάλυπτων
πωλήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεγόμενες "γυμνές" ακάλυπτες πωλήσεις μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτές οι "γυμνές" ακάλυπτες πωλήσεις έχουν 
απαγορευθεί, με προσωρινά μέτρα που ενέκριναν οι ρυθμιστικοί φορείς σε χώρες της ΕΕ, αλλά 
και νομοθετικά στις ΗΠΑ. Η ΕΕ πρέπει να προβεί σε μια οριστική απαγόρευσή τους, για τη 
βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τροπολογία 635
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την 
ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ για 
την παράδοση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν 
μέθοδο διαχείρισης κινδύνων η οποία 
επιτρέπει την επαρκή διαχείριση των 
κινδύνων που συνδέονται με την παράδοση 

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά την πραγματοποίηση 
επενδύσεων εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, οι ΔΟΕΕ πρέπει να 
έχουν στην κατοχή τους τις κινητές αξίες 
ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την 
έναρξη της ακάλυπτης πώλησης. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης κινδύνων 
η οποία επιτρέπει την επαρκή διαχείριση 
των κινδύνων που συνδέονται με την 
παράδοση κινητών αξιών ακάλυπτων 
πωλήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
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κινητών αξιών ακάλυπτων πωλήσεων ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λεγόμενες "γυμνές" ακάλυπτες πωλήσεις μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτές οι "γυμνές" ακάλυπτες πωλήσεις έχουν 
απαγορευθεί, με προσωρινά μέτρα που ενέκριναν οι ρυθμιστικοί φορείς σε χώρες της ΕΕ, αλλά 
και νομοθετικά στις ΗΠΑ. Η ΕΕ πρέπει να προβεί σε μια οριστική απαγόρευσή τους, για τη 
βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τροπολογία 636
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την 
ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ για 
την παράδοση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν 
μέθοδο διαχείρισης κινδύνων η οποία 
επιτρέπει την επαρκή διαχείριση των 
κινδύνων που συνδέονται με την παράδοση 
κινητών αξιών ακάλυπτων πωλήσεων ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

4. Κατά τη στιγμή που ξεκινούν
ακάλυπτες πωλήσεις, οι ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε αυτές τις 
ακάλυπτες πωλήσεις πρέπει να έχουν 
στην κατοχή τους τις κινητές αξίες ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ εφαρμόζουν 
μέθοδο διαχείρισης κινδύνων η οποία 
επιτρέπει την επαρκή διαχείριση των 
κινδύνων που συνδέονται με την παράδοση 
κινητών αξιών ακάλυπτων πωλήσεων ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι "γυμνές" ακάλυπτες πωλήσεις συνιστούν κατάχρηση της αγοράς και πρέπει να 
απαγορευθούν.
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Τροπολογία 637
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση ΔΟΕΕ οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτες 
πωλήσεις κατά τη διεξαγωγή ερευνών εκ 
μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ΔΟΕΕ 
χρησιμοποιούν διαδικασίες οι οποίες τους 
παρέχουν πρόσβαση στις κινητές αξίες ή 
σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά 
την ημερομηνία δέσμευσης των ΔΟΕΕ 
για την παράδοση των αποτελεσμάτων 
των ερευνών, και ότι οι ΔΟΕΕ 
εφαρμόζουν μέθοδο διαχείρισης κινδύνων 
η οποία επιτρέπει την επαρκή διαχείριση 
των κινδύνων που συνδέονται με την 
παράδοση κινητών αξιών ακάλυπτων 
πωλήσεων ή άλλων χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

4. Απαγορεύονται οι "γυμνές" ακάλυπτες 
πωλήσεις μετοχικών κινητών αξιών, 
περιλαμβανομένων των κινητών αξιών 
που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές. Για 
να είναι σε θέση να παραδώσει αυτές τις 
κινητές αξίες κατά την ημερομηνία 
εκκαθάρισης της συναλλαγής, ο πωλητής 
εξασφαλίζει πρόσβαση σε διαθέσιμες 
προς δανεισμό κινητές αξίες
(εξασφαλίζοντας και τον έλεγχο αυτών 
των κινητών αξιών), πριν προβεί σε 
ακάλυπτες πωλήσεις.

Ένας ΔΟΕΕ που προβαίνει σε ακάλυπτες 
πωλήσεις γνωστοποιεί πληροφορίες για 
τις σημαντικές ακάλυπτες θέσεις του 
προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών. Σε περιπτώσεις ακραίων 
καταστάσεων στην αγορά, οι αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών μπορούν να 
ζητούν από τους ΔΟΕΕ να αναφέρουν 
όλες τις ακάλυπτες θέσεις τους και τις 
κινητές αξίες που έχουν δανεισθεί.
Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
ανταλλάσσουν με την ESMA πληροφορίες 
σχετικά με ακάλυπτες πωλήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι "γυμνές" ακάλυπτες πωλήσεις επιτρέπουν την πραγματοποίηση σκόπιμα αποτυχημένων 
συναλλαγών για τη χειραγώγηση της τιμής των κινητών αξιών και την επίτευξη, με τον τόπο 
αυτόν, αθέμιτου κέρδους, ή για την αποφυγή του κόστους του δανεισμού που συνδέεται με τις 
συνήθεις ακάλυπτες πωλήσεις. Αυτού του είδους οι ακάλυπτες πωλήσεις θα πρέπει να 
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απαγορευθούν ως απόπειρες παραπλάνησης εκ μέρους του πωλητή όσον αφορά την εκ μέρους 
του κατοχή των μετοχών.

Τροπολογία 638
Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
ακολούθων: 

διαγράφεται

(α) τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους 
ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων τους 
οποίους διατρέχουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους 
των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, 
β) κάθε απαραίτητο διακανονισμό 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να μπορούν να 
διαχειρίζονται τους συγκεκριμένους 
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με 
συναλλαγές ακάλυπτων πωλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
σχετικών περιορισμών οι οποίοι 
ενδεχομένως να είναι απαραίτητοι για την 
προστασία των ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα είναι περιττά. Ζητείται η εφαρμογή ενός οριζόντιου μέτρου στο 
πεδίο αυτό.
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Τροπολογία 639
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
ακολούθων: 

διαγράφεται

(α) τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους 
ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων τους 
οποίους διατρέχουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους 
των ΟΕΕ που διαχειρίζονται, 
β) κάθε απαραίτητο διακανονισμό 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να μπορούν να 
διαχειρίζονται τους συγκεκριμένους 
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με 
συναλλαγές ακάλυπτων πωλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε
σχετικών περιορισμών οι οποίοι 
ενδεχομένως να είναι απαραίτητοι για την 
προστασία των ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των ακάλυπτων πωλήσεων, όχι μόνο για τις ΟΕΕ αλλά και για άλλους φορείς της 
αγοράς που δεν καλύπτονται από την οδηγία ΔΟΕΕ, με οριζόντια μέτρα που αφορούν όλους 
τους παράγοντες της αγοράς, δεν θα πρέπει να περιληφθεί σε μια εξειδικευμένη οδηγία όπως η 
ΔΟΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή, τόσο η ΕΡΑΑΚΑ όσο και η IOSCO εργάζονται για τη 
διαμόρφωση πιθανών πλαισίων. Επιπλέον, η Επιτροπή προκαλεί έτσι απαράδεκτη νομική 
αβεβαιότητα, εφόσον αποφεύγει να δώσει έναν ορισμό των ακάλυπτων πωλήσεων. Η 
παράγραφος 4 του άρθρου θα πρέπει να διαγραφεί και όχι να τροποποιηθεί, όπως προτείνει ο 
εισηγητής στις τροπολογίες 53, 54 και 55.
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Τροπολογία 640
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
ακολούθων:

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49α, 49β και 49γ,
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
απαιτήσεων διαχείρισης κινδύνων που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους 
ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων τους 
οποίους διατρέχουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους 
των ΟΕΕ που διαχειρίζονται.

α) τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνων 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους 
ΔΟΕΕ συναρτήσει των κινδύνων τους 
οποίους διατρέχουν οι ΔΟΕΕ εκ μέρους 
των ΟΕΕ που διαχειρίζονται,
β) κάθε απαραίτητο διακανονισμό 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να μπορούν να 
διαχειρίζονται τους συγκεκριμένους 
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με 
συναλλαγές ακάλυπτων πωλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
σχετικών περιορισμών οι οποίοι 
ενδεχομένως να είναι απαραίτητοι για την 
προστασία των ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί το παρόν
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άρθρο.
Ακάλυπτες πωλήσεις πραγματοποιούν και άλλοι παράγοντες της αγοράς πλην των ΔΟΕΕ και, 
συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια προσέγγιση, ώστε να εξασφαλισθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού και να αποφεύγεται οιαδήποτε καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου 
καθεστώτος εποπτείας.

Τροπολογία 641
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε απαραίτητο διακανονισμό 
προκειμένου οι ΔΟΕΕ να μπορούν να 
διαχειρίζονται τους συγκεκριμένους 
κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με 
συναλλαγές ακάλυπτων πωλήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 
σχετικών περιορισμών οι οποίοι 
ενδεχομένως να είναι απαραίτητοι για την 
προστασία των ΟΕΕ από υπέρμετρη 
έκθεση σε κινδύνους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρεπόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν όταν οριστικοποιηθεί το άρθρο 17.

Τροπολογία 642
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Δεν επιτρέπονται οι "γυμνές" 
ακάλυπτες πωλήσεις.

Or. en



PE439.125v01-00 114/155 AM\804981EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές ακάλυπτων πωλήσεων μπορούν να θεωρηθούν ως μέσα διόρθωσης της αγοράς, 
ενώ οι "γυμνές" ακάλυπτες πωλήσεις αποτελούν καθαρή κερδοσκοπία.

Τροπολογία 643
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι ΔΟΕΕ δεν είναι υποχρεωμένες να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου σε σχέση με 
οποιονδήποτε τροφοδοτικό ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν νόημα ως κανονιστικό μέτρο μόνο στο πλαίσιο του 
υποκειμένου χαρτοφυλακίου ενός κύριου ΟΕΕ (εκεί που προκύπτει ο πραγματικός κίνδυνος για 
το χαρτοφυλάκιο) και όχι στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου ενός τροφοδοτικού ΟΕΕ, το οποίο 
αποτελείται κυρίως από μετοχές ή μερίδια που ανήκουν στον υποκείμενο κύριο ΟΕΕ.

Κατά συνέπεια, η προστασία του επενδυτή, στην οποία στοχεύουν οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου σε σχέση με τη μέτρηση και την παρακολούθηση των κινδύνων, θα πρέπει να 
επιδιωχθεί στο επίπεδο του κύριου ΟΕΕ. Δεν είναι καθόλου σαφές το πώς θα μπορούσαν 
εύλογα να συμβούν πράγματα όπως η δέουσα επιμέλεια επενδύσεων και η μέτρηση κινδύνων σε 
επίπεδο τροφοδοτικού ΟΕΕ, όταν, στην πραγματικότητα, αυτό που θα κάνει ένας τροφοδοτικός 
ΟΕΕ θα είναι να επενδύει στον κύριο ΟΕΕ. Η εφαρμογή τους, ακόμη και υπό καθαρά τεχνική 
μορφή, θα υποβάθμιζε τη σημασία αυτών των μέτρων.

Τροπολογία 644
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, 
ο ΔΟΕΕ εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα 

1. Κάθε ΟΕΕ διαθέτει κατάλληλη 
διαχείριση ρευστότητας και διασφαλίζει 
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διαχείρισης ρευστότητας και καθορίζει 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση του προφίλ ρευστότητας των 
επενδύσεων του ΟΕΕ με τις υποκείμενες 
υποχρεώσεις του. 

τη συμμόρφωση του προφίλ ρευστότητας 
των επενδύσεών του με τις υποκείμενες 
υποχρεώσεις του. 

Ο ΔΟΕΕ διεξάγει τακτικά μετρήσεις 
κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress
tests), τόσο υπό κανονικές όσο και υπό 
έκτακτες συνθήκες ρευστότητας και 
αναλόγως παρακολουθεί τον κίνδυνο 
ρευστότητας του ΟΕΕ. 

Ο ΔΟΕΕ διεξάγει τακτικά μετρήσεις 
κινδύνων σε ακραίες καταστάσεις (stress
tests), τόσο υπό κανονικές όσο και υπό 
έκτακτες συνθήκες ρευστότητας και 
αναλόγως παρακολουθεί τον κίνδυνο 
ρευστότητας του ΟΕΕ. Τα αποτελέσματα 
αυτών των μετρήσεων κινδύνου πρέπει 
να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές.
Οι ΟΕΕ κλειστού τύπου που δεν 
χρησιμοποιούν μόχλευση εξαιρούνται από 
τις απαιτήσεις της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΕ πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη διαχείριση ρευστότητας. Ο Επόπτης πρέπει να έχει 
πρόσβαση στις σχετικές με τη ρευστότητα πληροφορίες.

Τροπολογία 645
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα 
διαχείρισης ρευστότητας και καθορίζει 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση του προφίλ ρευστότητας των 
επενδύσεων του ΟΕΕ με τις υποκείμενες 
υποχρεώσεις του. 

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα 
διαχείρισης ρευστότητας και καθορίζει 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση του προφίλ ρευστότητας των 
επενδύσεων του ΟΕΕ με τις υποκείμενες 
υποχρεώσεις του, με τη φύση του, με τον 
επενδυτικό ορίζοντα και την πολιτική 
εξαγοράς που ορίζονται στους κανόνες ή 
τα καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. διαχείριση κινδύνων.

Τροπολογία 646
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι κάθε ΟΕΕ τον 
οποίο διαχειρίζεται διαθέτει πολιτική 
εξαγοράς η οποία είναι κατάλληλη για το 
προφίλ ρευστότητας των επενδύσεων του 
ΟΕΕ και η οποία πρέπει να περιγράφεται 
στους κανόνες ή τα καταστατικά έγγραφα 
του ΟΕΕ.

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
τον οποίο διαχειρίζεται, η επενδυτική 
στρατηγική, το προφίλ ρευστότητας και η 
πολιτική εξαγοράς είναι μεταξύ τους 
συνεκτικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12, παράγραφος 2, έτσι όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν λαμβάνει υπόψη τη 
μεγάλη ποικιλία των καλυπτόμενων προϊόντων. Η τροπολογία που προτείνεται κάνει δυνατή 
την εφαρμογή προσαρμογών προς τις ανάγκες διαφόρων προϊόντων.

Τροπολογία 647
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι κάθε ΟΕΕ τον 
οποίο διαχειρίζεται διαθέτει πολιτική 
εξαγοράς η οποία είναι κατάλληλη για το
προφίλ ρευστότητας των επενδύσεων του 
ΟΕΕ και η οποία πρέπει να περιγράφεται 
στους κανόνες ή τα καταστατικά έγγραφα 
του ΟΕΕ.

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι κάθε ΟΕΕ τον 
οποίο διαχειρίζεται διαθέτει προφίλ 
ρευστότητας των επενδύσεων του ΟΕΕ
που είναι κατάλληλο για την πολιτική 
εξαγοράς του και το οποίο πρέπει να 
περιγράφεται στους κανόνες ή τα 
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το προφίλ ρευστότητας πρέπει να είναι κατάλληλο για την πολιτική εξαγοράς, και όχι 
αντίστροφα. Με τον τρόπο αυτόν επιτρέπεται επίσης σε διαφορετικά είδη κεφαλαίων να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις αυτές.

Τροπολογία 648
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό:

διαγράφεται

α) των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και
β) ειδικότερα, τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας για ΟΕΕ που εξαγοράζουν 
μερίδια ή μετοχές συχνότερα από κάθε 
εξάμηνο.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω εκτελεστικά μέτρα είναι περιττά.
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Τροπολογία 649
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό:

διαγράφεται

α) των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και
β) ειδικότερα, τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας για ΟΕΕ που εξαγοράζουν 
μερίδια ή μετοχές συχνότερα από κάθε 
εξάμηνο.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12 είναι επαρκώς σαφές ώστε να είναι περιττή μια εξουσιοδότηση επιπέδου 2.

Τροπολογία 650
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον περαιτέρω καθορισμό:

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και
49γ, μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό:

α) των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας οι οποίες αναφέρονται στην 

α) των απαιτήσεων διαχείρισης 
ρευστότητας οι οποίες αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1 και παράγραφο 1 και
β) ειδικότερα, τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας για ΟΕΕ που εξαγοράζουν 
μερίδια ή μετοχές συχνότερα από κάθε 
εξάμηνο.

β) ειδικότερα, τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ρευστότητας για ΟΕΕ που εξαγοράζουν 
μερίδια ή μετοχές συχνότερα από κάθε 
εξάμηνο.

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί το παρόν 
άρθρο.

Τροπολογία 651
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι ΔΟΕΕ δεν είναι υποχρεωμένες να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου σε σχέση με 
οποιονδήποτε τροφοδοτικό ΟΕΕ, στο 
βαθμό που οι διατάξεις αυτές γίνονται 
σεβαστές όσον αφορά τον σχετικό κύριο 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Και πάλι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν νόημα μόνο στο πλαίσιο του υποκειμένου 
χαρτοφυλακίου ενός κύριου ΟΕΕ, και όχι στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου ενός τροφοδοτικού 
ΟΕΕ. Δεν είναι σαφές, για παράδειγμα, πόσο βιώσιμη είναι η "μέτρηση κινδύνου" ενός 
χαρτοφυλακίου ή πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα διαχείρισης ρευστότητας 
στο πλαίσιο ενός τροφοδοτικού ΟΕΕ. Ωστόσο, προβλέπουμε τη δυνατότητα να έχουν εφαρμογή 



PE439.125v01-00 120/155 AM\804981EL.doc

EL

οι διατάξεις αυτές, εάν δεν έχουν εφαρμοσθεί τα ίδια πρότυπα όσον αφορά τη ρευστότητα στο 
επίπεδο του κύριου ΟΕΕ.

Τροπολογία 652
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ, στο βαθμό 
που κατέχουν μερίδια στις θυγατρικές ή 
συνδεδεμένες εταιρίες τους με σκοπό την 
εφαρμογή βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής και δεν τις έχουν ιδρύσει με 
κύριο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους για 
τους επενδυτές τους μέσω του 
κλεισίματος της εκποίησης των 
θυγατρικών εντός προσχεδιασμένου 
χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγμένες βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών είναι εταιρείες κλειστού τύπου. Κατά 
συνέπεια, οι απαιτήσεις της πρότασης όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης ρευστότητας και την 
πολιτική εξαγοράς είναι περιττές. Οι μέτοχοι εισηγμένων βιομηχανικών εταιρειών συμμετοχών 
μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους στην αγορά.

Τροπολογία 653
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται ΟΕΕ οι οποίοι 
δεν είναι μοχλευμένοι και χωρίς 
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δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ, 
ούτε σε βιομηχανικές εταιρείες
συμμετοχών των οποίων οι μετοχές είναι 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ, 
στο βαθμό που αυτές κατέχουν μερίδια 
στις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες 
τους με σκοπό την εφαρμογή 
βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής και δεν τις έχουν ιδρύσει με 
κύριο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους για 
τους επενδυτές τους μέσω του 
κλεισίματος της εκποίησης των 
θυγατρικών εντός προσχεδιασμένου 
χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών συνήθως είναι κλειστού τύπου και δεν υφίστανται 
μόχλευση. Τα κεφάλαια επιστρέφονται στους επενδυτές μόνο μετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης. Το ρευστό δεν τηρείται σε λογαριασμούς αλλά γίνονται αναλήψεις μόνο όταν 
χρειάζεται για την πραγματοποίηση επενδύσεων ή για την αποπληρωμή καθορισμένων τελών.
Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις της πρότασης όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης ρευστότητας 
και την πολιτική εξαγοράς είναι περιττές. Υπάρχει επίσης μια περιορισμένη δευτερογενής αγορά 
για επενδυτές που αναγκάζονται να πουλήσουν τις θέσεις τους σε μια επιχείρηση διαχείρισης 
κεφαλαίων. Μεταξύ του πωλούντος και του αγοράζοντος επενδυτή λαμβάνει χώρα άμεση 
ανταλλαγή ρευστού και διαχειριστή κεφαλαίων.

Τροπολογία 654
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν 
εφαρμόζονται σε μη μοχλευμένους και 
κλειστού τύπου ΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαχείριση ρευστότητας σε σχέση με ενδεχόμενες αιτήσεις εξαγοράς δεν είναι αναγκαία για 
έναν ΟΕΕ κλειστού τύπου, δεδομένου ότι οι επενδυτές δεν δικαιούνται να πραγματοποιήσουν 
τις επενδύσεις τους εκτός των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει 
όταν ένας κλειστού τύπου ΟΕΕ υφίσταται μόχλευση.

Τροπολογία 655
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13
Επενδύσεις σε θέσεις τιτλοποίησης

διαγράφεται

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ εταιρειών που
«επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στους ακόλουθους τομείς:
α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται 
να ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον 
ίδρυμα προκειμένου να επιτρέπεται σε 
έναν ΔΟΕΕ να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5%,
β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ που επενδύουν στους 
εν λόγω τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
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περισσότερων ΟΕΕ.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του άρθρου είναι να επιβάλει έναν περιορισμό στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ίδιου 
του ΟΕΕ, αντίθετα από την εκπεφρασμένη πρόθεση της οδηγίας (βλ. αιτιολογική σκέψη 4). Στην 
εκτίμηση αυτή είναι σύμφωνη και η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (16 
Οκτωβρίου 2009).

Τροπολογία 656
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13
Επενδύσεις σε θέσεις τιτλοποίησης

διαγράφεται

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ εταιρειών που
«επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στους ακόλουθους τομείς:
α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται 
να ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον 
ίδρυμα προκειμένου να επιτρέπεται σε 
έναν ΔΟΕΕ να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
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χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5%,
β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ που επενδύουν στους 
εν λόγω τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ.
Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του άρθρου είναι να επιβάλει έναν περιορισμό στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ίδιου 
του ΟΕΕ, αντίθετα από την εκπεφρασμένη πρόθεση της οδηγίας. Στην εκτίμηση αυτή είναι 
σύμφωνη και η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (16 Οκτωβρίου 2009).

Τροπολογία 657
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ εταιρειών που
«επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ μεταβιβαζόντων 
ιδρυμάτων υπό την έννοια του άρθρου 4, 
σημείο 40, της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και 
ΔΟΕΕ που επενδύουν σε αυτούς τους 
τίτλους ή αυτά τα άλλα χρηματοπιστωτικά 
μέσα εκ μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, 
η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για 
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περισσότερων ΟΕΕ, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στους ακόλουθους τομείς:

τον καθορισμό των απαιτήσεων στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση και αποσαφήνιση του ορισμού.

Τροπολογία 658
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ εταιρειών που
«επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στους ακόλουθους τομείς:

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ μεταβιβαζόντων 
ιδρυμάτων υπό την έννοια του άρθρου 4, 
σημείο 40, της οδηγίας 2006/48/ΕΚ και 
ΔΟΕΕ που επενδύουν σε αυτούς τους 
τίτλους ή αυτά τα άλλα χρηματοπιστωτικά 
μέσα εκ μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ, 
η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για 
τον καθορισμό των απαιτήσεων στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να απαιτείται από τους επενδυτές να διαβεβαιώνονται ότι οι εκδότες/μεταβιβάζοντες 
διατηρούν καθαρή οικονομική συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιό τους, διότι η απαίτηση αυτή πρέπει 
να απευθύνεται κατευθείαν στους εκδότες/μεταβιβάζοντες. Οι ΟΕΕ δικαιούνται να βασίζονται 
στις διαβεβαιώσεις των εκδοτών/μεταβιβαζόντων, σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης αυτών των 
τίτλων.
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Τροπολογία 659
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ εταιρειών που
«επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
διαπραγματεύσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικά μέτρα για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων στους ακόλουθους τομείς:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα εύλογα 
μέτρα ώστε να διασφαλιστεί διατομεακή 
συνέπεια και να καταργηθεί η απόκλιση 
συμφερόντων μεταξύ εταιρειών που
«επανασυσκευάζουν» δάνεια σε 
μεταβιβάσιμους τίτλους και άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (μεταβιβάζοντα 
ιδρύματα) και ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
αυτούς τους τίτλους ή αυτά τα άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ. Η Επιτροπή εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ, για 
τον καθορισμό των απαιτήσεων στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. en

Τροπολογία 660
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5%,

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, περιλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα: 1) διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5% σε κάθε τέτοια έκδοση τίτλων και 2) 
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δηλώνει, στο φυλλάδιο ή σε άλλο έγγραφο 
έκδοσης των τίτλων αυτών ότι έχει, και 
πρόκειται να διατηρήσει, τη συμμετοχή 
αυτή ("διαβεβαίωση του μεταβιβάζοντος 
ιδρύματος"), και

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να απαιτείται από τους επενδυτές να διαβεβαιώνονται ότι οι εκδότες/μεταβιβάζοντες 
διατηρούν καθαρή οικονομική συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιό τους, διότι η απαίτηση αυτή πρέπει 
να απευθύνεται κατευθείαν στους εκδότες/μεταβιβάζοντες. Οι ΟΕΕ δικαιούνται να βασίζονται 
στις διαβεβαιώσεις των εκδοτών/μεταβιβαζόντων, σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης αυτών των 
τίτλων.

Τροπολογία 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του 
5%,

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του 
10%,

Or. en
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Τροπολογία 662
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του 
5%,

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του 
10%,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του 5% (πρόταση του COM) αντιστοιχεί στον κανονισμό περί τιτλοποιήσεων για 
τις τράπεζες. Στην περίπτωση των ΟΕΕ, που είναι επισφαλέστεροι, κρίνεται καταλληλότερο το 
10%, λόγω της μεγαλύτερης συσσώρευσης κινδύνου. Πέραν του μεταβιβάζοντος ιδρύματος και 
του ΔΟΕΕ, τα εκτελεστικά μέτρα θα πρέπει να καλύπτουν και τα ίδια τα "επανασυσκευασμένα" 
δάνεια (βλ. άρθρο 13 β α (νέο)).

Τροπολογία 663
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 

α) τις απαιτήσεις στις οποίες χρειάζεται να 
ανταποκρίνεται το μεταβιβάζον ίδρυμα 
προκειμένου να επιτρέπεται σε έναν ΔΟΕΕ 
να επενδύει, εκ μέρους ενός ή 
περισσότερων ΟΕΕ, σε τίτλους ή άλλα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αυτού του τύπου 
που εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου
2011, συμπεριλαμβανομένων των 
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απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5%,

απαιτήσεων που εξασφαλίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5%. Οι ΟΕΕ δικαιούνται να βασίζονται 
σε γραπτές διαβεβαιώσεις του 
μεταβιβάζοντος ιδρύματος ότι έχει και θα 
διατηρήσει αυτή την καθαρή οικονομική 
συμμετοχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζονται έτσι οι ευθύνες του μεταβιβάζοντος ιδρύματος και ΔΟΕΕ, καθώς και οι 
περιπτώσεις στις οποίες ο ΔΟΕΕ έχει ενεργήσει με τη δέουσα επιμέλεια.

Τροπολογία 664
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ που επενδύουν στους εν 
λόγω τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά 
μέσα εκ μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.

β) τις ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούν οι ΔΟΕΕ που επενδύουν στους εν 
λόγω τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά 
μέσα εκ μέρους ενός ή περισσότερων ΟΕΕ.

Οι ΟΕΕ δικαιούνται να βασίζονται στις 
διαβεβαιώσεις του μεταβιβάζοντος 
ιδρύματος , για όλη τη διάρκεια ύπαρξης 
τέτοιων τίτλων, όταν εξετάζουν αν πρέπει 
να επενδύσουν στους τίτλους αυτούς ή 
όχι.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
δια της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
δια της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 49α, 49β και 49γ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να απαιτείται από τους επενδυτές να διαβεβαιώνονται ότι οι εκδότες/μεταβιβάζοντες 
διατηρούν καθαρή οικονομική συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιό τους, διότι η απαίτηση αυτή πρέπει 
να απευθύνεται κατευθείαν στους εκδότες/μεταβιβάζοντες. Οι ΟΕΕ δικαιούνται να βασίζονται 
στις διαβεβαιώσεις των εκδοτών/μεταβιβαζόντων, σε όλη τη διάρκεια ύπαρξης αυτών των 
τίτλων.

Τροπολογία 665
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις απαιτήσεις διαφάνειας που 
πρέπει να πληρούνται όσον αφορά τα 
"επανασυσκευασμένα" δάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του 5% (πρόταση του COM) αντιστοιχεί στον κανονισμό περί τιτλοποιήσεων για τις 
τράπεζες. Στην περίπτωση των ΟΕΕ, που είναι επισφαλέστεροι, κρίνεται καταλληλότερο το 
10%, λόγω της μεγαλύτερης συσσώρευσης κινδύνου. Πέραν του μεταβιβάζοντος ιδρύματος και 
του ΔΟΕΕ, τα εκτελεστικά μέτρα θα πρέπει να καλύπτουν και τα ίδια τα "επανασυσκευασμένα" 
δάνεια.

Τροπολογία 666
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις απαιτήσεις διαφάνειας που 
πρέπει να πληρούνται όσον αφορά τα 
"επανασυσκευασμένα" δάνεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ποσοστό του 5% (πρόταση του COM) αντιστοιχεί στον κανονισμό περί τιτλοποιήσεων για τις 
τράπεζες. Στην περίπτωση των ΟΕΕ, που είναι επισφαλέστεροι, κρίνεται καταλληλότερο το 
10%, λόγω της μεγαλύτερης συσσώρευσης κινδύνου. Πέραν του μεταβιβάζοντος ιδρύματος και 
του ΔΟΕΕ, τα εκτελεστικά μέτρα θα πρέπει να καλύπτουν και τα ίδια τα "επανασυσκευασμένα" 
δάνεια.

Τροπολογία 667
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπληρώσεώς της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και
49γ, μέτρα που ορίζουν ότι το 
μεταβιβάζον ίδρυμα διατηρεί καθαρή 
οικονομική συμμετοχή όχι κατώτερη του
5% και ποιοτικές απαιτήσεις που πρέπει 
να πληρούν οι ΔΟΕΕ που επενδύουν σε 
τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί το παρόν 
άρθρο.

Τροπολογία 668
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Επενδύσεις σε αγορές εμπορευμάτων

Οι ΟΕΕ που επενδύουν σε αγορές 
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εμπορευμάτων αναφέρουν ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα στην ESMA
πληροφορίες σχετικά με την άμεση ή 
έμμεση θέση τους στις αγορές αυτές. Για 
να αποφεύγονται αναταράξεις στις τιμές 
των εμπορευμάτων εξαιτίας 
δραστηριοτήτων των ΟΕΕ, η ESMA
μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στις 
θέσεις που λαμβάνουν οι ΟΕΕ στις 
αγορές αυτές.
Δεν επιτρέπεται στους ΟΕΕ να επενδύουν 
άμεσα ή έμμεσα σε αγροτικά 
εμπορεύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ρυθμισθεί η εμπλοκή των ΟΕΕ στις αγορές εμπορευμάτων. Πρέπει να απαγορευθεί 
στους ΟΕΕ να επενδύουν σε αγροτικά προϊόντα.

Τροπολογία 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο ΙΙΙ – τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Or. en

Τροπολογία 670
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Αρχικό και μόνιμο κεφάλαιο
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Ο ΔΟΕΕ πρέπει να διαθέτει ίδια 
κεφάλαια αξίας τουλάχιστον 125 000 
ευρώ.
Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων. Το εν λόγω πρόσθετο ποσό 
ιδίων κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο 
0,02% του ποσού κατά το οποίο η αξία 
των χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ 
υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια ευρώ.
Ανεξαρτήτως του ποσού των απαιτήσεων 
που αναφέρεται στο πρώτο και στο 
δεύτερο εδάφιο, τα ίδια κεφάλαια του 
ΔΟΕΕ δεν θα είναι ποτέ λιγότερα από το 
ποσό που απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για 
την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση).
Για τους σκοπούς του πρώτου, του 
δεύτερου και του τρίτου εδαφίου, τα 
ακόλουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται ως 
χαρτοφυλάκια του ΔΟΕΕ:
α) κάθε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται ο 
ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΕ 
για τους οποίους ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει 
ένα ή περισσότερα καθήκοντα σύμφωνα 
με το άρθρο 18,
β) κάθε χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ το οποίο ο 
ΔΟΕΕ διαχειρίζεται υπό ανάθεση.

Or. de
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Τροπολογία 671
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος (-1) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Όταν ένας ΟΕΕ είναι 
αυτοδιαχειριζόμενος, έχει δηλαδή 
αδειοδοτηθεί ως ΔΟΕΕ, ο ΟΕΕ πρέπει να 
διαθέτει αρχικά κεφάλαια τουλάχιστον 
300.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 672
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος (-1) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
ΔΟΕΕ που είναι εσωτερικά 
διαχειριζόμενοι ΟΕΕ να διαθέτουν 
αρχικά κεφάλαια τουλάχιστον 300.000 
ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
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any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Τροπολογία 673
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια 
αξίας τουλάχιστον 125 000 ευρώ.

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
ΔΟΕΕ που έχουν ορισθεί ως εξωτερικοί 
διαχειριστές ενός ή περισσότερων ΟΕΕ 
να διαθέτουν αρχικά κεφάλαια αξίας 
τουλάχιστον 125.000 ευρώ, λαμβανομένων 
υπόψη των παραγράφων που 
ακολουθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Τροπολογία 674
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια 1. Ο ΔΟΕΕ πρέπει να διαθέτει ίδια 
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αξίας τουλάχιστον 125 000 ευρώ. κεφάλαια αξίας τουλάχιστον 75.000 ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν η κεφαλαιακή απαίτηση πλησιάζει, χωρίς να εξισώνεται, με το επίπεδο που 
ορίζει η οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων καλυμμένων 
πωλήσεων (βασικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ) Οι ΔΟΕΕ δεν διατηρούν κεφάλαια των επενδυτών 
και, άρα, ο κίνδυνος για τους επενδυτές είναι ελάχιστος. Η περιττή αύξηση των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τους ΔΟΕΕ θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα την αποθάρρυνση νέων εισόδων στην 
αγορά και, συνεπώς, τον περιορισμό του επιθυμητού ανταγωνισμού.

Τροπολογία 675
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο 0,02% του 
ποσού κατά το οποίο η αξία των 
χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα
250 εκατομμύρια ευρώ.

2. Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων 
που αντιστοιχεί στο 0,02% του ποσού κατά 
το οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων του 
ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια 
ευρώ. Ωστόσο, το απαιτούμενο σύνολο 
του αρχικού κεφαλαίου και του 
πρόσθετου ποσού δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
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investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Τροπολογία 676
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο 0,02% του 
ποσού κατά το οποίο η αξία των 
χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 
250 εκατομμύρια ευρώ.

2. Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 150
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων 
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 0,01 % 
του ποσού κατά το οποίο η αξία των 
χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 
150 εκατομμύρια ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτόν η κεφαλαιακή απαίτηση πλησιάζει, χωρίς να εξισώνεται, με το επίπεδο που 
ορίζει η οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων καλυμμένων 
πωλήσεων (βασικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ) Οι ΔΟΕΕ δεν διατηρούν κεφάλαια των επενδυτών 
και, άρα, ο κίνδυνος για τους επενδυτές είναι ελάχιστος. Η περιττή αύξηση των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τους ΔΟΕΕ θα έχει ως μόνο αποτέλεσμα την αποθάρρυνση νέων εισόδων στην 
αγορά και, συνεπώς, τον περιορισμό του επιθυμητού ανταγωνισμού.

Τροπολογία 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 

2. Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
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παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο 0,02% του 
ποσού κατά το οποίο η αξία των 
χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα
250 εκατομμύρια ευρώ.

παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων θα αντιστοιχεί σε ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό του ποσού κατά το 
οποίο η αξία των χαρτοφυλακίων του 
ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια 
ευρώ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο του ΟΕΕ πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη της ενδεχόμενης έκθεσής του σε 
επαγγελματικές ευθύνες. Το ακριβές ποσόν πρέπει να είναι αντίστοιχο με το πραγματικό προφίλ 
κινδύνου του ΟΕΕ.

Τροπολογία 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων. 
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο 0,02% του 
ποσού κατά το οποίο η αξία των 
χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα
250 εκατομμύρια ευρώ.

2. Στην περίπτωση που η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ, ο ΔΟΕΕ πρέπει να 
παράσχει πρόσθετο ποσό ιδίων κεφαλαίων.
Το εν λόγω πρόσθετο ποσό ιδίων 
κεφαλαίων θα αντιστοιχεί στο 0,02 % του 
ποσού κατά το οποίο η αξία των 
χαρτοφυλακίων των ΟΕΕ τους οποίους 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ υπερβαίνει τα 250 
εκατομμύρια ευρώ.

Or. en
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Τροπολογία 679
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξαρτήτως του ποσού των απαιτήσεων 
που αναφέρεται στο πρώτο και στο 
δεύτερο εδάφιο, τα ίδια κεφάλαια του 
ΔΟΕΕ δεν θα είναι ποτέ λιγότερα από το 
ποσό που απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για 
την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Τροπολογία 680
Hans-Peter Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όλοι οι ΟΕΕ πρέπει να διαθέτουν 
ίδιους πόρους που τουλάχιστον ισούνται 
προς το ποσό το οποίο απαιτείται βάσει 
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του άρθρου 21 της οδηγίας 2006/49/ΕΚ, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για 
την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων επενδύσεων και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)1·

Or. de

Αιτιολόγηση

1 ΕΕ L 17, 30.6.2006, σ. 201.

Τροπολογία 681
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου, του 
δεύτερου και του τρίτου εδαφίου, τα 
ακόλουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται ως 
χαρτοφυλάκια του ΔΟΕΕ:

Για τους σκοπούς του πρώτου, του 
δεύτερου και του τρίτου εδαφίου, τα 
ακόλουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται ως 
χαρτοφυλάκια του ΔΟΕΕ, εξαιρουμένων 
των χαρτοφυλακίων ενός τροφοδοτικού 
ΟΕΕ, στο βαθμό που αυτά αποτελούνται 
από μετοχές ή μερίδια ενός κυρίου ΟΕΕ:

Or. en

Αιτιολόγηση

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article. 
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Τροπολογία 682
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του πρώτου, του 
δεύτερου και του τρίτου εδαφίου, τα 
ακόλουθα χαρτοφυλάκια θεωρούνται ως 
χαρτοφυλάκια του ΔΟΕΕ:

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι 
ΟΕΕ τους οποίους διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΕ για τους 
οποίους ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει ένα ή 
περισσότερα καθήκοντα σύμφωνα με το 
άρθρο 18, αλλά εξαιρουμένων των ΟΕΕ
τους οποίους ο ΔΟΕΕ διαχειρίζεται υπό 
ανάθεση, θεωρούνται ως χαρτοφυλάκια 
του ΔΟΕΕ.

α) κάθε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται ο 
ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΕΕ 
για τους οποίους ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει 
ένα ή περισσότερα καθήκοντα σύμφωνα με 
το άρθρο 18,

β) κάθε χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ το οποίο ο 
ΔΟΕΕ διαχειρίζεται υπό ανάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.



PE439.125v01-00 142/155 AM\804981EL.doc

EL

Τροπολογία 683
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους ΔΟΕΕ να μην παρέχουν 
μέχρι και το 50% του πρόσθετου ποσού 
ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, εφόσον οι ΔΟΕΕ διαθέτουν 
εγγύηση του ιδίου ύψους από πιστωτικό 
ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση που 
έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος 
μέλος, ή και σε τρίτη χώρα όπου 
υπόκειται σε κανόνες προληπτικής 
εποπτείας που θεωρούνται από τις 
αρμόδιες αρχές ισοδύναμοι με τους 
κανόνες προληπτικής εποπτείας του 
κοινοτικού δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.



AM\804981EL.doc 143/155 PE439.125v01-00

EL

Τροπολογία 684
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους ΔΟΕΕ να μην παρέχουν 
μέχρι και το 50 % του πρόσθετου ποσού 
ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, εφόσον αυτές διαθέτουν 
εγγύηση του ιδίου ύψους από πιστωτικό 
ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση. Το 
πιστωτικό ίδρυμα ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση πρέπει να εδρεύουν σε κράτος 
μέλος, ή και σε τρίτη χώρα, εφόσον 
υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής 
εποπτείας που θεωρούνται από τις 
αρμόδιες αρχές ως ισοδύναμοι με αυτούς 
της νομοθεσίας της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
4, τα χαρτοφυλάκια ΟΕΕ που πληρούν τα 
ακόλουθα κριτήρια εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό της αξίας των 
χαρτοφυλακίων του ΔΟΕΕ:
i) δεν είναι μοχλευμένα·
ii) δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς που 
μπορεί να ασκηθούν στη διάρκεια 5ετούς 
περιόδου μετά την ημερομηνία σύστασης 
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εκάστου ΟΕΕ· και
iii) σύμφωνα με την επενδυτική 
στρατηγική και τους στόχους τους 
πραγματοποιούν επενδύσεις και τις 
εκποιούν σε σποραδική βάση.
Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου, να διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο 
ύψους τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 686
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι παράγραφοι -1, 1, 2, 4 και 4α δεν 
ισχύουν για ΔΟΕΕ που δεν φθάνουν στο 
όριο των 500 εκατ. ευρώ, το οποίο 
ορίζεται στο άρθρο 2α, παράγραφος 1, 
στοιχείο α), και οι οποίοι ζήτησαν να 
καταγραφούν ως ΔΟΕΕ που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, όταν διαχειρίζονται μόνο ΟΕΕ οι 
οποίοι:
α) δεν είναι μοχλευμένοι στο επίπεδο του 
ΟΕΕ,
β) δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς που 
μπορεί να ασκηθούν στη διάρκεια 5ετούς 
περιόδου μετά την ημερομηνία της 
αρχικής επένδυσης σε κάθε ΟΕΕ· και
(γ) σύμφωνα με την επενδυτική 
στρατηγική και τους στόχους τους 
πραγματοποιούν επενδύσεις και τις 
εκποιούν σε σποραδική βάση.
Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου, να διαθέτουν αρχικό 
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κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 50.000 
ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 687
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν ισχύουν 
για τους ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται 
αποκλειστικά ΟΕΕ οι οποίοι:
α) δεν είναι μοχλευμένοι·
β) δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς που 
μπορεί να ασκηθούν στη διάρκεια 5ετούς 
περιόδου μετά την ημερομηνία σύστασης 
εκάστου ΟΕΕ· και
(γ) σύμφωνα με την επενδυτική 
στρατηγική και τους στόχους τους 
πραγματοποιούν επενδύσεις και τις 
εκποιούν σε σποραδική βάση. 
Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου, να διαθέτουν αρχικό 
κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 50.000 
ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι κεφαλαιακές απαιτήσεις εμπνέονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, που εφαρμόζεται στα 
ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια που διανέμονται στο κοινό. Μια τέτοια προσέγγιση δεν 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι επαγγελματίες επενδυτές σε κεφάλαια κλειστού τύπου δεν 
αντιμετωπίζουν τους ίδιους λειτουργικούς κινδύνους με τους μικροεπενδυτές σε ανοικτού τύπου 
κεφάλαια που απαιτούν δραστήρια διαχείριση.
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Τροπολογία 688
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν ισχύουν 
για τους ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται 
αποκλειστικά ΟΕΕ οι οποίοι:
α) δεν είναι μοχλευμένοι·
β) δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς που 
μπορεί να ασκηθούν στη διάρκεια 5ετούς 
περιόδου μετά την ημερομηνία σύστασης 
εκάστου ΟΕΕ· και
(γ) σύμφωνα με την επενδυτική 
στρατηγική και τους στόχους τους 
πραγματοποιούν επενδύσεις και τις 
εκποιούν σε σποραδική βάση.
Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους ΔΟΕΕ 
οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου, να διαθέτουν αρχικό 
κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 50.000 
ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι κεφαλαιακές απαιτήσεις εμπνέονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, που εφαρμόζεται στα 
ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια που διανέμονται στο κοινό. Μια τέτοια προσέγγιση δεν 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι επαγγελματίες επενδυτές σε κεφάλαια κλειστού τύπου δεν 
αντιμετωπίζουν τους ίδιους λειτουργικούς κινδύνους με τους μικροεπενδυτές σε ανοικτού τύπου 
κεφάλαια που απαιτούν δραστήρια διαχείριση.
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Τροπολογία 689
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν 
ισχύουν για τους ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζονται αποκλειστικά ΟΕΕ οι 
οποίοι:
α) δεν είναι μοχλευμένοι·
β) δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς που 
μπορεί να ασκηθούν στη διάρκεια 5ετούς 
περιόδου μετά την ημερομηνία σύστασης 
εκάστου ΟΕΕ·
γ) έχουν συγκεκριμένες κεφαλαιουχικές 
δεσμεύσεις·
δ) έχουν τέλη που βασίζονται στις 
κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις·
ε) αναγνωρίζουν στους επενδυτές το 
δικαίωμα να αλλάξουν ΔΟΕΕ· 
στ) περιλαμβάνουν στη συμβατική 
συμφωνία ιδιαίτερους όρους όσον αφορά 
την εκκαθάριση ενός ΔΟΕΕ για να 
προστατευθούν οι επενδυτές, στη 
διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.
Οι ανωτέρω παράγραφοι δεν ισχύουν 
επίσης και για χαρτοφυλάκια ενός 
τροφοδοτικού ΟΕΕ, εφόσον αυτά 
αποτελούνται από μετοχές και μερίδια 
ενός κύριου ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάγκη προσαρμογής στις ιδιαιτερότητες των προφίλ κινδύνου των επενδυτών στους διάφορους 
ΟΕΕ.
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Τροπολογία 690
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν 
ισχύουν για τους ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζονται αποκλειστικά ΟΕΕ οι 
οποίοι:
α) δεν είναι μοχλευμένοι·
β) δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς που 
μπορεί να ασκηθούν στη διάρκεια 5ετούς 
περιόδου μετά την ημερομηνία σύστασης 
εκάστου ΟΕΕ·
γ) έχουν συγκεκριμένες κεφαλαιουχικές 
δεσμεύσεις·
δ) έχουν τέλη που βασίζονται στις 
κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις·
ε) αναγνωρίζουν στους επενδυτές το 
δικαίωμα να αλλάξουν ΔΟΕΕ· και
στ) περιλαμβάνουν στη συμβατική 
συμφωνία ιδιαίτερους όρους όσον αφορά 
την εκκαθάριση ενός ΔΟΕΕ για να 
προστατευθούν οι επενδυτές, στη 
διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι κεφαλαιακές απαιτήσεις εμπνέονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, που εφαρμόζεται στα 
ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια που διανέμονται στο κοινό. Μια τέτοια προσέγγιση δεν 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι επαγγελματίες επενδυτές σε κεφάλαια κλειστού τύπου δεν 
αντιμετωπίζουν τους ίδιους λειτουργικούς κινδύνους με τους μικροεπενδυτές σε ανοικτού τύπου 
κεφάλαια που απαιτούν δραστήρια διαχείριση.
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Τροπολογία 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν 
ισχύουν για τους ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζονται αποκλειστικά ΟΕΕ οι 
οποίοι:
α) δεν είναι μοχλευμένοι·
β) δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς που 
μπορεί να ασκηθούν στη διάρκεια 5ετούς 
περιόδου μετά την ημερομηνία σύστασης 
εκάστου ΟΕΕ·
γ) έχουν συγκεκριμένες κεφαλαιουχικές 
δεσμεύσεις·
δ) έχουν τέλη που βασίζονται στις 
κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις·
ε) αναγνωρίζουν στους επενδυτές το 
δικαίωμα να αλλάξουν ΔΟΕΕ· και
στ) περιλαμβάνουν στη συμβατική 
συμφωνία ιδιαίτερους όρους όσον αφορά 
την εκκαθάριση ενός ΔΟΕΕ για να 
προστατευθούν οι επενδυτές, στη 
διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι κεφαλαιακές απαιτήσεις εμπνέονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, που εφαρμόζεται στα 
ανοικτού τύπου αμοιβαία κεφάλαια που διανέμονται στο κοινό. Οι επαγγελματίες επενδυτές σε 
κλειστού τύπου αμοιβαία κεφάλαια προστατεύονται από διαφορετικούς μηχανισμούς. Η αύξηση 
των κεφαλαίων των ΔΟΕΕ δεν αυξάνει την προστασία των επενδυτών. Οι επενδυτές σε 
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια δεν αντιμετωπίζουν τους ίδιους λειτουργικούς κινδύνους με τους 
μικροεπενδυτές σε ανοικτού τύπου κεφάλαια που απαιτούν δραστήρια διαχείριση.
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Τροπολογία 692
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται ούτε 
σε ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται κεφάλαια τα 
οποία δεν είναι μοχλευμένα και χωρίς 
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ, στο 
βαθμό που πραγματοποιούν επενδύσεις 
ιδιωτικών συμμετοχών, ούτε σε 
βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ, στο βαθμό 
που αυτές κατέχουν μερίδια στις 
θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες τους 
με σκοπό την εφαρμογή βιομηχανικής 
επιχειρηματικής στρατηγικής και δεν τις 
έχουν ιδρύσει με κύριο σκοπό την 
εξασφάλιση κέρδους για τους επενδυτές 
τους μέσω του κλεισίματος της 
εκποίησης των θυγατρικών εντός 
προσχεδιασμένου χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.
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Τροπολογία 693
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
εταιρείες βιομηχανικού χαρτοφυλακίου οι 
μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ στον βαθμό 
όπου κατέχουν μετοχές στις θυγατρικές ή 
συνδεδεμένες εταιρίες τους με σκοπό την 
εφαρμογή βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής και οι οποίες δεν ιδρύονται 
με κύριο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους 
για τους επενδυτές τους μέσω της 
πώλησης των θυγατρικών εντός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εισηγμένες εταιρείες βιομηχανικών συμμετοχών αποτελούν κλειστού τύπου οργανισμούς που 
δεν αναγνωρίζουν στους μετόχους τους δικαιώματα εξαγοράς ή επαναγοράς. Επιπλέον, οι 
εταιρείες αυτές είναι οι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι των περιουσιακών στοιχείων τους.
Αυτό τους δίνει σημαντικούς κεφαλαιακούς πόρους από όπου μπορούν να αντλούν για να 
ικανοποιούν τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν ήδη μηχανισμοί για την ομαλή 
εκκαθάριση τέτοιων εταιρειών, αν χρειασθεί. Οι μηχανισμοί αυτοί διέπονται από τη νομοθεσία 
της ΕΕ.

Τροπολογία 694
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, οι ΔΟΕΕ που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί 
στη βάση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και/ή 
υπόκεινται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις 
στη βάση της οδηγίας 2006/49/ΕΚ ή της 
οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, δεν υποχρεούνται 
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να πληρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές ΔΟΕΕ έχουν ήδη αδειοδοτηθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/39/ΕΚ και υπόκεινται σε 
κεφαλαιακές απαιτήσεις στη βάση των οδηγιών 2006/49/ΕΚ και 85/611/ΕΟΚ. Είναι περιττό, 
και ενδεχομένως επιβάλλει διπλό βάρος, το να απαιτείται από τις εταιρείες αυτές να 
συμμορφώνονται με πρόσθετες απαιτήσεις στη βάση της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 695
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ε. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για 
εταιρείες διαχείρισης που έχουν 
αδειοδοτηθεί στη βάση της οδηγίας 
2009/65/ΕΚ και διαχειρίζονται και ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.



AM\804981EL.doc 153/155 PE439.125v01-00

EL

Τροπολογία 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που ορίζουν το 
συγκεκριμένο ποσοστό, που ορίζεται 
μεταξύ του 1% και του 5% και στο οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος 2, ανάλογα με 
το προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ και 
προσδιορίζοντας τα περιουσιακά στοιχεία 
στα οποία μπορούν να επενδυθούν τα ίδια 
κεφάλαια.
Οι πράξεις αυτές, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, εγκρίνονται με τη διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο του ΟΕΕ πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη της ενδεχόμενης έκθεσής του σε 
επαγγελματικές ευθύνες. Το ακριβές ποσόν πρέπει να είναι αντίστοιχο με το πραγματικό προφίλ 
κινδύνου του ΟΕΕ.

Τροπολογία 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το ποσό που επενδύεται από ΔΟΕΕ σε 
κάθε ΟΕΕ που αυτός διαχειρίζεται είναι 
τέτοιο ώστε, σε ετήσια βάση, ο ΔΟΕΕ να 
διαθέτει μια καθαρή οικονομική έκθεση 
υψηλότερη ή ίση προς ένα συγκεκριμένο 
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ποσοστό του συνολικού ποσού που έχει 
επενδυθεί από όλους τους επενδυτές σε 
αυτόν τον ΟΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΔΟΕΕ πρέπει να ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντά τους προς εκείνα των επενδυτών τους.
Αυτή η ευθυγράμμιση υπάρχει συνήθως υπό τη μορφή συμφωνιών για μοίρασμα των κερδών.
Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι σε κάποιον βαθμό, ο ΔΟΕΕ θα πληγεί από τις 
τυχόν ζημίες που θα προκαλέσει. Η διάταξη αυτή είναι παρόμοια με εκείνην που υποχρεώνει τις 
τράπεζες να διατηρούν ποσό αντίστοιχο του 5% των δανείων που χορηγούν. Το ακριβές 
ποσοστό θα διαφέρει, αναλόγως του προφίλ κινδύνου του κάθε ΟΕΕ.

Τροπολογία 698
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων στους 
ακόλουθους τομείς: 
α) το συγκεκριμένο ποσοστό που πρέπει 
να επενδυθεί από τον ΔΟΕΕ και που 
ορίζεται μεταξύ του 1% και του 5% του 
συνολικού ποσού που έχει επενδυθεί από 
όλους τους επενδυτές,, ανάλογα με το 
προφίλ κινδύνου του ΟΕΕ· 
β) τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει 
ο υπολογισμός· 
γ) τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσει ο ΔΟΕΕ ώστε να 
συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω 
απαιτήσεις. 
Οι πράξεις αυτές, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, εγκρίνονται με τη διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΔΟΕΕ πρέπει να ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντά τους προς εκείνα των επενδυτών τους.
Αυτή η ευθυγράμμιση υπάρχει συνήθως υπό τη μορφή συμφωνιών για μοίρασμα των κερδών.
Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι σε κάποιον βαθμό, ο ΔΟΕΕ θα πληγεί από τις 
τυχόν ζημίες που θα προκαλέσει. Η διάταξη αυτή είναι παρόμοια με εκείνην που υποχρεώνει τις 
τράπεζες να διατηρούν ποσό αντίστοιχο του 5% των δανείων που χορηγούν. Το ακριβές 
ποσοστό θα διαφέρει, αναλόγως του προφίλ κινδύνου του κάθε ΟΕΕ.

Τροπολογία 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Τα ίδια κεφάλαια επενδύονται σε 
ρευστά ή βραχυχρονίως ρευστοποιήσιμα 
περιουσιακά στοιχεία και να μην 
περιλαμβάνουν κερδοσκοπικές θέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο του ΟΕΕ πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη της ενδεχόμενης έκθεσής του σε 
επαγγελματικές ευθύνες. Το ακριβές ποσόν πρέπει να είναι αντίστοιχο με το πραγματικό προφίλ 
κινδύνου του ΟΕΕ.


