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Τροπολογία 700
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν πάντα επαρκείς 
και κατάλληλους πόρους οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για την ορθή εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης.

Οι ΔΟΕΕ χρησιμοποιούν πάντα επαρκείς 
και κατάλληλους πόρους οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για την ορθή διαχείριση των 
ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 701
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει όσον αφορά κάθε 
ΟΕΕ που διαχειρίζεται:

(α) ότι θεσπίζονται και τεκμηριώνονται 
υψηλού επιπέδου πολιτικές για την 
εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
που ανήκουν στον ΟΕΕ ή 
χρησιμοποιούνται από αυτόν·
(β) ότι ο υπολογισμός της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
αναλαμβάνεται σύμφωνα με τις εν λόγω 
πολιτικές είτε από εκτιμητή ανεξάρτητο 
από τον ΔΟΕΕ είτε από τον ΔΟΕΕ (οπότε 
το εκτιμητικό έργο και το έργο 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου εντός του 
ΔΟΕΕ είναι λειτουργικά ανεξάρτητα)·
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(γ) ότι η αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ υπολογίζεται με την 
αρμόζουσα συχνότητα και ότι η αξία των 
μετοχών ή των μεριδίων του ΟΕΕ 
υπολογίζεται κάθε φορά όπου μπορεί να 
εκδίδονται ή να εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια ή πριν από την έκδοση ή 
εξόφλησή τους· και
(δ) ότι αυτές οι πολιτικές για την 
εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
τυγχάνουν περιοδικής ανασκόπησης και 
τροποποίησης για να επιδιώκεται η 
εξασφάλιση του ότι είναι διαρκώς οι 
αρμόζουσες.

Or. en

Αιτιολόγηση

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Τροπολογία 702
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, θεσπίζονται κατάλληλες 
και συνεπείς διαδικασίες για τη 
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από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

διενέργεια ορθής εκτίμησης των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ και 
υπολογισμού της αξίας των μετοχών και 
των μεριδίων του ΟΕΕ, σύμφωνα με 
υφιστάμενα και εφαρμόσιμα πρότυπα και 
κανόνες εκτίμησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για ανεξάρτητο εκτιμητή κοστίζει και περιττεύει, καθόσον στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ο ΔΟΕΕ γνωρίζει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού επενδύσεων.  
Όμως το έργο εκτίμησης πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα καθήκοντα διαχείρισης 
επενδύσεων. Για ειδικά περιουσιακά στοιχεία (επί παραδείγματι ακίνητα) μερικά κράτη μέλη 
απαιτούν τον διορισμό ανεξαρτήτων εκτιμητών οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη για την 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, αυτές δε οι πρακτικές πρέπει να επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους.

Τροπολογία 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, θεσπίζονται κατάλληλες 
και συνεπείς διαδικασίες ώστε να μπορεί 
να διενεργείται η ορθή εκτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ και των 
μετοχών ή των μεριδίων του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς. Οι διαχειριστές 
δεν αμείβονται βάσει της εύλογης αξίας μη ρευστοποιηθεισών επενδύσεων αλλά η επίδοσή τους 
αμείβεται με μερίδιο στα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν. Επενδυτές και διαχειριστές είναι 
υποχρεωμένοι να περιμένουν έως ότου ρευστοποιηθούν στοιχεία ενεργητικού (οπότε η αξία 
καθίσταται βέβαιη). Τα στοιχεία ενεργητικού ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων απαιτούν 
λεπτομερή διαχείριση και γνώση επιπέδου λογιστικού ελέγχου για να πραγματοποιηθεί 
αποτίμηση. Επιπλέον κόστος χωρίς όφελος για τους επενδυτές.
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Τροπολογία 704
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ένας ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε 
ΟΕΕ που διαχειρίζεται διενεργούνται 
ορθές εκτιμήσεις των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ επί κατάλληλης, 
έγκαιρης και συνεπούς βάσεως ώστε να 
μπορούν οι επενδυτές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προβαίνουν 
ευκόλως σε εκτίμηση της αξίας των 
μετοχών ή μεριδίων του ΟΕΕ

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί να απαιτείται να παρέχονται ορθές αποτιμήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των επενδυτών. Ο διορισμός επισήμου και ανεξαρτήτου 
αποτιμητή περιττεύει. Πρόκειται για προσέγγιση βάσει "αρχών" και είναι βαρεία και επαρκής 
ανάληψη δέσμευσης.

Τροπολογία 705
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ. 

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει κατά τρόπο διαφανή ο ΟΕΕ 
και της αξίας των μετοχών και των 
μεριδίων του ΟΕΕ. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προτάσεις σχετικά με την εκτίμηση θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθούν και δεν θα ήταν 
πάντοτε αναγκαίες για καλλίτερη προστασία των επενδυτών. Ειδικά η απαίτηση να διενεργείται 
αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων κάθε φορά όπου εκδίδονται ή εξοφλούνται 
μερίδια του ΟΕΕ είναι συχνά ανέφικτη και περιττή. Μερικά περιουσιακά στοιχεία οργανισμών 
επενδύσεων (π.χ. ακίνητα) είναι εν γένει πολύ σταθερά, ώστε η καθημερινή αποτίμηση θα ήταν 
εντελώς περιττή. Επίσης μία σε καθημερινή βάση αποτίμηση είναι αδύνατο να επιτυγχάνεται για 
αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και δεν θα παρείχε κατ' ουδένα τρόπο αυξημένη προστασία στους 
επενδυτές. 

Τροπολογία 706
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτιμήσεις διενεργούνται ήδη από ανεξαρτήτους εμπειρογνώμονες οσάκις είναι τούτο 
απαραίτητο όταν το υπαγορεύουν οι συνθήκες. Δεν χρειάζεται ανεξάρτητη εκτίμηση για όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία, όμως η απαίτηση για εκατό τοις εκατό ανεξάρτητη εκτίμηση θα αυξήσει 
το κόστος για τους οργανισμούς επενδύσεων και θα μειώσει τις αποδόσεις για τους επενδυτές.

Τροπολογία 707
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
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που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 708
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Οσάκις κρίνεται σκόπιμο, ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει τη λειτουργική ανεξαρτησία 
του έργου εκτίμησης και του έργου 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου δεδομένης 
της φύσεως, της κλίμακας και του 
πολυσύνθετου κάθε ΟΕΕ τον οποίο
διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 709
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 

1. Οσάκις κρίνεται σκόπιμο, ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει τη λειτουργική ανεξαρτησία 
του έργου εκτίμησης και του έργου 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου δεδομένης 
της φύσεως, της κλίμακας και του 
πολυσύνθετου κάθε ΟΕΕ τον οποίο
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μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ. διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 16 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009. 

Τροπολογία 710
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Οσάκις κρίνεται σκόπιμο, ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει τη λειτουργική ανεξαρτησία 
του έργου εκτίμησης και του έργου 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου δεδομένης 
της φύσεως, της κλίμακας και του 
πολυσύνθετου κάθε ΟΕΕ τον οποίο
διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για ανεξάρτητο εκτιμητή κοστίζει και περιττεύει, καθόσον στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ο ΔΟΕΕ γνωρίζει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού επενδύσεων. 
Είναι ευθύνη του ΔΟΕΕ να εξασφαλίζει τη λειτουργική ανεξαρτησία του έργου εκτίμησης και 
του έργου διαχείρισης χαρτοφυλακίου δεδομένης της φύσεως, της κλίμακας και του 
πολυσύνθετου κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται.

Τροπολογία 711
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 

1. Οσάκις κρίνεται σκόπιμο, ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει τη λειτουργική ανεξαρτησία 



PE439.132v01-00 10/186 AM\805037EL.doc

EL

εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

του έργου εκτίμησης και του έργου 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου δεδομένης 
της φύσεως, της κλίμακας και του 
πολυσύνθετου κάθε ΟΕΕ τον οποίο
διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 712
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διενεργείται εκτίμηση 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που 
έχει αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ κατά 
τρόπο συνεπή και λειτουργικά 
ανεξάρτητο. Οιοσδήποτε τρίτος ορίζεται, 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία αυτών των 
λειτουργιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η διεργασία εκτίμησης είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, 
δεν υπάρχει ανάγκη να απαιτείται ο ορισμός εξωτερικού εκτιμητή. Σημαντικότερη από ό,τι ο 
ρόλος του αποτιμητή είναι η ορθότητα των υποκειμένων μεθοδολογιών, οι οποίες συνεπώς 
πρέπει να δημοσιεύονται, συγκεκριμένα στην περίπτωση περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
δύσκολα αποτιμώνται,
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Τροπολογία 713
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, οσάκις 
εκτελεί έργο εκτίμησης για ΟΕΕ τον οποίο
διαχειρίζεται, το έργο της εκτίμησης είναι 
ανεξάρτητο από το έργο της διαχείρισης 
επενδύσεων. Οιοσδήποτε τρίτος ορίζεται 
προς επιτέλεση έργου εκτίμησης επίσης 
εξασφαλίζει το ανεξάρτητο αυτών των 
καθηκόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η “αποτίμηση” αφορά την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οργανισμό 
επενδύσεων καθώς και την αξία του οργανισμού. Το κανονιστικό πλαίσιο για αποτίμηση 
οργανισμού πρέπει να αποδίδει τις ιδιαιτερότητες αυτών των διαφορετικών επιπέδων 
αποτίμησης. Οι απαιτήσεις για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν ευρέως 
συναρτήσει της φύσεως των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που εκτείνονται από πολύ 
ρευστά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία η τιμή βασίζεται στον σχετικό ορισμό τιμής έως μη 
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία απαιτείται εξατομικευμένη διεργασία 
προσδιορισμού τιμής. Αυτό το έργο μπορεί να παρέχεται είτε από την ίδια την εταιρεία 
διαχείρισης είτε από τον θεματοφύλακα.

Τροπολογία 714
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται υπάρχει αποτιμητής ο 
οποίος είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από 
το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατό στην πράξη να απαιτείται από τον ΔΟΕΕ να διορίζει πάντοτε ανεξάρτητο 
αποτιμητή. Ωστόσο αυτά τα δύο μέρη πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

Τροπολογία 715
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
το έργο διαχείρισης που επιτελεί ο ΔΟΕΕ,
για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές 
αποτίμησης που ισχύουν σε ολόκληρη την 
ΕΕ και θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ESMA).

Προς τούτο ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι 
διορίζεται κατηρτισμένος εκτιμητής που 
είναι καταλλήλως εξοπλισμένος για να 
προβαίνει σε εκτίμηση και 
πιστοποιημένος από την ESMA.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η υλοποίηση ορθής και με διαφάνεια αποτίμησης απαιτεί διαδικασίες που ισχύουν σε 
ολόκληρη την ΕΕ και συνέπεια όσον αφορά την ποιότητα της ανεξάρτητης αποτίμησης. Η 
προσφάτως θεσπισθείσα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κρίνεται το 
κατάλληλο όργανο για να προβαίνει στην πιστοποίηση των εκτιμητών, να θεσπίζει 
κατευθυντήριες γραμμές αποτίμησης και να παρακολουθεί το πώς εφαρμόζονται στην πράξη.
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Τροπολογία 716
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
το ΔΟΕΕ για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, διορίζεται ένας 
εκτιμητής, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από 
το έργο διαχείρισης που επιτελεί ο ΔΟΕΕ,
για την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων που έχει 
αποκτήσει ο ΟΕΕ και της αξίας των 
μετοχών και των μεριδίων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές 
αποτίμησης που ισχύουν σε ολόκληρη την 
ΕΕ και θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ESMA).
Προς τούτο ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι 
διορίζεται κατηρτισμένος εκτιμητής που 
είναι καταλλήλως εξοπλισμένος για να 
προβαίνει σε εκτίμηση και 
πιστοποιημένος από την ESMA.

Or. en

Τροπολογία 717
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, οσάκις εκτελεί 
έργο εκτίμησης για ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται, το έργο της εκτίμησης είναι 
ανεξάρτητο από το έργο της διαχείρισης 
επενδύσεων. Οιοσδήποτε τρίτος ορίζεται 
προς επιτέλεση έργου εκτίμησης επίσης 
εξασφαλίζει το ανεξάρτητο αυτών των 
καθηκόντων.



PE439.132v01-00 14/186 AM\805037EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για ανεξάρτητο εκτιμητή κοστίζει και περιττεύει, καθόσον στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ο ΔΟΕΕ γνωρίζει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού επενδύσεων.  
Όμως το έργο εκτίμησης πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα καθήκοντα διαχείρισης 
επενδύσεων. Για ειδικά περιουσιακά στοιχεία (επί παραδείγματι ακίνητα) μερικά κράτη μέλη 
απαιτούν τον διορισμό ανεξαρτήτων εκτιμητών οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη για την 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, αυτές δε οι πρακτικές πρέπει να επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους.

Τροπολογία 718
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
των μετοχών και των μεριδίων 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, και κάθε 
φορά που εκδίδονται ή εξοφλούνται 
μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό 
συμβαίνει συχνότερα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκεί να απαιτείται να παρέχονται ορθές αποτιμήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των επενδυτών. Ο διορισμός επισήμου και ανεξαρτήτου 
αποτιμητή περιττεύει. Πρόκειται για προσέγγιση βάσει "αρχών" και είναι βαρεία και επαρκής 
ανάληψη δέσμευσης.
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Τροπολογία 719
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
των μετοχών και των μεριδίων 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, και κάθε 
φορά που εκδίδονται ή εξοφλούνται 
μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό 
συμβαίνει συχνότερα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Τροπολογία 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
των μετοχών και των μεριδίων 

διαγράφεται
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τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, και κάθε 
φορά που εκδίδονται ή εξοφλούνται 
μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό 
συμβαίνει συχνότερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς. Οι διαχειριστές 
δεν αμείβονται βάσει της εύλογης αξίας μη ρευστοποιηθεισών επενδύσεων αλλά η επίδοσή τους 
αμείβεται με μερίδιο στα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν. Επενδυτές και διαχειριστές είναι 
υποχρεωμένοι να περιμένουν έως ότου ρευστοποιηθούν στοιχεία ενεργητικού (οπότε η αξία 
καθίσταται βέβαιη). Τα στοιχεία ενεργητικού ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων απαιτούν 
λεπτομερή διαχείριση και γνώση επιπέδου λογιστικού ελέγχου για να πραγματοποιηθεί 
αποτίμηση. Επιπλέον κόστος χωρίς όφελος για τους επενδυτές.

Τροπολογία 721
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής εξασφαλίζει την εκτίμηση 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
των μετοχών και των μεριδίων 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, και κάθε 
φορά που εκδίδονται ή εξοφλούνται 
μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό 
συμβαίνει συχνότερα.

Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, θεσπίζονται 
κατάλληλες και συνεπείς διαδικασίες 
ώστε να μπορεί να διενεργηθεί η ορθή 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
του ΟΕΕ και να μπορεί να υπολογισθεί 
και, εφόσον ενδείκνυται, δημοσιευθεί η 
αξία των μετοχών ή των μεριδίων του 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για ανεξάρτητο εκτιμητή κοστίζει και περιττεύει, καθόσον στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ο ΔΟΕΕ γνωρίζει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού επενδύσεων. 
Είναι ευθύνη του ΔΟΕΕ να εξασφαλίζει τη λειτουργική ανεξαρτησία του έργου εκτίμησης και 
του έργου διαχείρισης χαρτοφυλακίου δεδομένης της φύσεως, της κλίμακας και του 
πολυσύνθετου κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται.
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Τροπολογία 722
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον 
μία φορά ανά έτος, και κάθε φορά που 
εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 
ΟΕΕ με την αρμόζουσα συχνότητα όσον 
αφορά τα υποκείμενα περιουσιακά 
στοιχεία που ανήκουν στον οργανισμό 
επενδύσεων. Οσάκις ο ΟΕΕ επενδύει σε 
ακίνητα, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιουσιακών 
στοιχείων. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει επίσης 
ότι οι μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ μπορεί 
να αποτιμηθούν οσάκις χρειάζεται για να 
καθίσταται δυνατή η εξόφληση ή έκδοσή 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτάσεις σχετικά με την εκτίμηση θα είναι δύσκολο να υλοποιηθούν και δεν θα απαιτούνται 
πάντοτε για καλλίτερη προστασία των επενδυτών. Ειδικά η απαίτηση να διενεργείται αποτίμηση 
όλων των περιουσιακών στοιχείων κάθε φορά όπου εκδίδονται ή εξοφλούνται μερίδια του ΟΕΕ 
είναι συχνά ανέφικτη και περιττή. Μερικά περιουσιακά στοιχεία οργανισμών επενδύσεων (π.χ. 
ακίνητα) είναι εν γένει πολύ σταθερά, σε βαθμό ώστε η καθημερινή αποτίμηση θα ήταν εντελώς 
περιττή. Επίσης μία σε καθημερινή βάση αποτίμηση είναι αδύνατο να επιτυγχάνεται για 
αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και δεν θα παρείχε κατ' ουδένα τρόπο αυξημένη προστασία στους 
επενδυτές. 

Τροπολογία 723
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον 
μία φορά ανά έτος, και κάθε φορά που 

Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 
ΟΕΕ με την αρμόζουσα συχνότητα όσον 
αφορά τα υποκείμενα περιουσιακά 
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εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

στοιχεία που ανήκουν στον οργανισμό 
επενδύσεων. Οσάκις ο ΟΕΕ επενδύει σε 
ακίνητα, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιουσιακών 
στοιχείων. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει επίσης 
ότι οι μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ μπορεί 
να αποτιμηθούν οσάκις χρειάζεται για να 
καθίσταται δυνατή η εξόφληση ή έκδοσή 
τους.

Or. en

Τροπολογία 724
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος, και κάθε φορά που 
εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

Οι εν χρήσει διαδικασίες εκτίμησης 
εξασφαλίζουν την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων, των μετοχών ή
των μεριδίων τουλάχιστον μία φορά ανά 
έτος. Εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου, 
αυτές οι εκτιμήσεις διενεργούνται επίσης 
με συχνότητα η οποία είναι η αρμόζουσα 
δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων των 
υποκειμένων περιουσιακών στοιχείων 
που ανήκουν στον οργανισμό επενδύσεων 
και της πολιτικής που εφαρμόζει για την 
έκδοση και την εξόφληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 16 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009. 



AM\805037EL.doc 19/186 PE439.132v01-00

EL

Τροπολογία 725
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος, και κάθε φορά που 
εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

Οι εν χρήσει διαδικασίες εκτίμησης 
εξασφαλίζουν την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων, των μετοχών ή
των μεριδίων τουλάχιστον μία φορά ανά 
έτος. Εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου, 
αυτές οι εκτιμήσεις διενεργούνται επίσης 
με συχνότητα η οποία είναι η αρμόζουσα 
δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων των 
υποκειμένων περιουσιακών στοιχείων 
που ανήκουν στον οργανισμό επενδύσεων 
και της πολιτικής που εφαρμόζει για την
έκδοση και την εξόφληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 726
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος, και κάθε φορά που 
εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

Οι εν χρήσει διαδικασίες εκτίμησης 
εξασφαλίζουν την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των μετοχών 
ή των μεριδίων τουλάχιστον μία φορά ανά 
έτος. Εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού τύπου, 
αυτές οι εκτιμήσεις διενεργούνται επίσης 
με συχνότητα η οποία είναι η αρμόζουσα 
δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων των 
υποκειμένων περιουσιακών στοιχείων 
που ανήκουν στον οργανισμό επενδύσεων 
και της πολιτικής που εφαρμόζει για την 
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έκδοση και την εξόφληση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 727
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος, και κάθε φορά που 
εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

Οι εν χρήσει διαδικασίες εκτίμησης
εξασφαλίζουν την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των μετοχών 
ή των μεριδίων τουλάχιστον μία φορά ανά 
έτος, και κάθε φορά που εκδίδονται ή 
εξοφλούνται μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ, 
εάν αυτό συμβαίνει συχνότερα, αλλά 
μόνον οσάκις οι μετοχές ή μερίδια 
πρόκειται να εκδοθούν ή εξοφληθούν σε
τιμή που υπολογίζεται παραπέμποντας 
στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά 
μερίδιο ή μετοχή του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΕ κλειστού τύπου μπορεί να εκδίδουν ή εξαγοράζουν μετοχές από καιρού εις καιρόν. 
Ωστόσο, όταν προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια, θα το πράττουν εν γένει στην τρέχουσα τιμή της 
αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αναγκαίο να αποτιμηθούν τα περιουσιακά στοιχεία 
του ΟΕΕ. Η αποτίμηση πρέπει να περιορίζεται στις φορές όπου οι μετοχές πρόκειται να 
εκδοθούν ή εξοφληθούν σε τιμή που σχετίζεται άμεσα με την καθαρή αξία ενεργητικού.
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Τροπολογία 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος, και κάθε φορά που 
εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον μία 
φορά ανά έτος και κάθε φορά που 
εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ ή καταβάλλονται έξοδα 
διαχείρισης λογαριασμού (εάν αυτά 
βασίζονται εν όλω ή εν μέρει στην αξία 
του ενεργητικού), εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των επενδυτών απαιτεί να διενεργείται η εκτίμηση αρκετά συχνά, συγκεκριμένα 
στις περιπτώσεις όπου η έκδοση και η εξόφληση μετοχών ή μεριδίων δεν είναι συχνή.

Τροπολογία 729
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον 
μία φορά ανά έτος, και κάθε φορά που 
εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων ενός 
ΟΕΕ τον οποίον διαχειρίζεται με την 
αρμόζουσα συχνότητα και τουλάχιστον 
μία φορά ανά έτος, οι δε μετοχές και 
μερίδια του ΟΕΕ αποτιμώνται κάθε φορά 
όπου μπορεί να εκδίδονται ή εξοφλούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για ανεξάρτητο εκτιμητή κοστίζει και περιττεύει, καθόσον στην πλειονότητα των 
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περιπτώσεων ο ΔΟΕΕ γνωρίζει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού επενδύσεων.  
Όμως το έργο εκτίμησης πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα καθήκοντα διαχείρισης 
επενδύσεων. Για ειδικά περιουσιακά στοιχεία (επί παραδείγματι ακίνητα) μερικά κράτη μέλη 
απαιτούν τον διορισμό ανεξαρτήτων εκτιμητών οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη για την 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, αυτές δε οι πρακτικές πρέπει να επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους.

Τροπολογία 730
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
των μετοχών και των μεριδίων 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, και κάθε 
φορά που εκδίδονται ή εξοφλούνται 
μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό 
συμβαίνει συχνότερα.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων πρέπει να 
αποτιμάται με την αρμόζουσα συχνότητα 
και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και 
κάθε φορά όπου μπορεί να εκδίδονται ή 
εξοφλούνται μετοχές ή μερίδια του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η διεργασία εκτίμησης είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, 
δεν υπάρχει ανάγκη για απαίτηση ορισμού εξωτερικού εκτιμητή. Σημαντικότερο από ό,τι ο 
ρόλος του εκτιμητή είναι το να είναι γερές οι υποκείμενες μεθοδολογίες, οι οποίες συνεπώς 
πρέπει να δημοσιεύονται συγκεκριμένα στην περίπτωση περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
δύσκολα αποτιμώνται,

Τροπολογία 731
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εκτιμητής διασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των 
μετοχών και των μεριδίων τουλάχιστον 
μία φορά ανά έτος, και κάθε φορά που

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει την εκτίμηση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων ενός 
ΟΕΕ τον οποίον διαχειρίζεται με την 
αρμόζουσα συχνότητα και τουλάχιστον 
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εκδίδονται ή εξοφλούνται μετοχές ή 
μερίδια του ΟΕΕ, εάν αυτό συμβαίνει 
συχνότερα.

μία φορά ανά έτος, οι δε μετοχές και 
μερίδια του ΟΕΕ αποτιμώνται κάθε φορά 
όπου εκδίδονται ή εξοφλούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η “αποτίμηση” αφορά την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οργανισμό 
επενδύσεων καθώς και την αξία του οργανισμού. Το κανονιστικό πλαίσιο για αποτίμηση 
οργανισμού πρέπει να αποδίδει τις ιδιαιτερότητες αυτών των διαφορετικών επιπέδων 
αποτίμησης. Οι απαιτήσεις για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν ευρέως 
συναρτήσει της φύσεως των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που εκτείνονται από πολύ 
ρευστά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία η τιμή βασίζεται στον σχετικό ορισμό τιμής έως μη 
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία απαιτείται εξατομικευμένη διεργασία 
προσδιορισμού τιμής. Αυτό το έργο μπορεί να παρέχεται είτε από την ίδια την εταιρεία 
διαχείρισης είτε από τον θεματοφύλακα.

Τροπολογία 732
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οσάκις ο ΟΕΕ είναι ιδιωτικό επενδυτικό 
κεφάλαιο, η περιοδική εκτίμηση είναι 
προαιρετική. Η συχνότητα με την οποία 
διενεργείται η εκτίμηση συνάδει με τους 
κανόνες του ΟΕΕ περιλαμβανομένης και 
εκάστης φοράς όπου μετοχές ή μερίδια 
εκδίδονται ή εξοφλούνται.

Or. en

Τροπολογία 733
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ΔΟΕΕ φέρει την ευθύνη για την 
ορθή εκτίμηση των περιουσιακών 
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στοιχείων του ΟΕΕ καθώς και για τον 
υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του ΟΕΕ και τη δημοσίευση 
αυτής της καθαρής αξίας ενεργητικού. Η 
ευθύνη του ΔΟΕΕ δεν επηρεάζεται από 
το ότι έχει αναθέσει οιαδήποτε των 
καθηκόντων του που σχετίζονται με την 
εκτίμηση του ΟΕΕ σε τρίτον.
Όλες οι εκτιμήσεις, είτε εκτελούνται από 
τον ΔΟΕΕ είτε από εξωτερικό αποτιμητή, 
υπόκεινται σε εποπτεία και 
παρακολούθηση από τον θεματοφύλακα 
του ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 734
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ΔΟΕΕ είναι υπεύθυνος για την 
ορθή αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ, καθώς και για τον 
υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του ΟΕΕ. Η ευθύνη αυτή δεν 
επηρεάζεται από την ανάθεση αυτών των 
καθηκόντων σε τρίτον.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
ανατίθενται κάποια ή·όλα τα καθήκοντα 
εκτίμησης καθώς και η ευθύνη τους σε 
τρίτον σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους όπου έχει την έδρα του ο 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ φέρει την ευθύνη για το έργο της εκτίμησης, εκτός εάν τα κράτη μέλη επιτρέπουν την 
εκχώρηση κάποιων ή όλων των καθηκόντων εκτίμησης σε τρίτον. Συνάδει με την οδηγία 
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ΟΣΕΚΑ και υφιστάμενες πρακτικές για τους ΟΕΕ.

Τροπολογία 735
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ΔΟΕΕ και ο θεματοφύλακας 
εξασφαλίζουν αμφότεροι την ορθή 
εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
του ΟΕΕ και τον άνευ σφάλματος 
υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ είναι πληροφορία ζωτικής σημασίας για όλους τους 
επενδυτές, τον ΔΟΕΕ και τον θεματοφύλακα. Για να παρέχεται στους επενδυτές η ορθή καθαρή 
αξία ενεργητικού πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία ΔΟΕΕ και θεματοφύλακα και 
αποτελεσματικός έλεγχος μεταξύ τους στη συγκεκριμένη διεργασία.

Τροπολογία 736
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ΔΟΕΕ είναι υπεύθυνος για την 
ορθή αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ, καθώς και για τον 
υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του ΟΕΕ. Η ευθύνη αυτή δεν 
επηρεάζεται από την ανάθεση αυτών των 
καθηκόντων σε τρίτον.

Or. en
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Τροπολογία 737
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο ΔΟΕΕ είναι υπεύθυνος για την 
ορθή αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ, καθώς και για τον 
υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του ΟΕΕ. Η ευθύνη αυτή δεν 
επηρεάζεται από την ανάθεση αυτών των 
καθηκόντων σε τρίτον.

Or. en

Τροπολογία 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια από τις αλλαγές στην παράγραφο 1. Ο ανεξάρτητος εκτιμητής είναι ακατάλληλο 
στοιχείο για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, όπου η εκτίμηση δεν έχει χρηματικές συνέπειες. 
Επενδυτές και διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν έως ότου ρευστοποιηθούν 
στοιχεία ενεργητικού (οπότε η αξία καθίσταται βέβαιη). Τα στοιχεία ενεργητικού ιδιωτικών 
μετοχικών κεφαλαίων απαιτούν λεπτομερή διαχείριση και γνώση επιπέδου λογιστικού ελέγχου 
για να πραγματοποιηθεί αποτίμηση. Επιπλέον κόστος χωρίς όφελος για τους επενδυτές.
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Τροπολογία 739
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Τροπολογία 740
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται διότι το συγκεκριμένο σημείο περιλαμβάνεται σε τροπολογία στο άρθρο 16, παρ. 
1(α) (νέα).

Τροπολογία 741
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι έκαστος ΟΕΕ 
έχει δημοσιεύσει δήλωση μεθοδολογίας 
εκτίμησης ή λογιστικής πολιτικής η οποία 
είναι κατάλληλη για τα περιουσιακά 
στοιχεία του ΟΕΕ και συνεπής με τα 
υφιστάμενα, γενικής αποδοχής λογιστικά 
πρότυπα, πρότυπα ή κανόνες αποτίμησης, 
για να υπολογίζεται ορθή καθαρή αξία 
ενεργητικού των μετοχών ή των μεριδίων 
του ΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για ανεξάρτητη εκτίμηση των μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ στις περιπτώσεις όπου 
είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο περιττεύει καθόσον η αξία τους ορίζεται από την αγορά. Ο 
διορισμός εξωτερικού αποτιμητή δεν χρειάζεται οσάκις τα περιουσιακά στοιχεία ενός ΟΕΕ 
τυγχάνουν τα ίδια εμπορίας στις δημόσιες αγορές και δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικός στην 
περίπτωση περιουσιακών στοιχείων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν εχέγγυα λειτουργικής ανεξαρτησίας ανάμεσα στην εκτίμηση και τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίων και, εφόσον συντρέχει λόγος, ανεξάρτητη εποπτεία από εξωτερικό λογιστικό 
ελεγκτή.

Τροπολογία 742
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ. 

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι έχουν 
θεσπισθεί κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, για να 
αντικατοπτρίζεται η καθαρή αξία 
ενεργητικού των μετοχών ή των μεριδίων 
του ΟΕΕ. Την ευθύνη για την εκτίμηση 
των περιουσιακών στοιχείων ή τον 
υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του ΟΕΕ φέρει ο ΔΟΕΕ και 
αυτή δεν επηρεάζεται από την ανάθεση 
των ως άνω καθηκόντων σε τρίτον.

Or. en

Τροπολογία 743
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 2. Οι εν χρήσει διαδικασίες εκτίμησης 
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διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

εξασφαλίζουν την εκτίμηση της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των μετοχών 
ή των μεριδίων τουλάχιστον μία φορά 
ανά έτος. Εάν ο ΟΕΕ είναι ανοικτού 
τύπου, αυτές οι εκτιμήσεις διενεργούνται 
επίσης με συχνότητα η οποία είναι η 
αρμόζουσα δεδομένων των 
ιδιαιτεροτήτων των υποκειμένων 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν 
στον οργανισμό επενδύσεων και της 
πολιτικής που εφαρμόζει για την έκδοση 
και την εξόφληση.
Οσάκις γίνεται χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή, ο ΔΟΕΕ πρέπει να μπορεί να 
αποδείξει ότι αυτός ο τρίτος έχει την 
ειδίκευση και την ικανότητα να 
αναλαμβάνει τα εν λόγω καθήκοντα, έχει 
επιλεγεί με τη δέουσα επιμέλεια και ότι ο 
ΔΟΕΕ είναι σε θέση να παρακολουθεί 
αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή τη 
δραστηριότητα του εξωτερικού
αποτιμητή. Η χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή δεν πρέπει να εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας από 
τον ΔΟΕΕ, και συγκεκριμένα δεν πρέπει 
να συνιστά εμπόδιο στο έργο του ΔΟΕΕ ή 
στη διαχείριση του ΟΕΕ και τούτο προς 
το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών 
του. Οσάκις δεν γίνεται χρήση 
εξωτερικού αποτιμητή, οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να 
απαιτούν από τον ΔΟΕΕ να υποβάλει τις 
διαδικασίες εκτίμησης που εφαρμόζει 
και/ή τις εκτιμήσεις στις οποίες 
καταλήγει προς επαλήθευση από 
εξωτερικό αποτιμητή ή, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, από λογιστικό ελεγκτή. Το 
κράτος μέλος καταγωγής μπορεί επίσης 
να απαιτεί όλες οι εκτιμήσεις, είτε έχουν 
διενεργηθεί από τον ΔΟΕΕ είτε από 
εξωτερικό αποτιμητή, να υπόκεινται στην 
εποπτεία του θεματοφύλακα.

Or. en



AM\805037EL.doc 31/186 PE439.132v01-00

EL

Τροπολογία 744
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται θεσπίζονται κατάλληλες 
και συνεπείς διαδικασίες ώστε να μπορεί 
να διενεργηθεί η ορθή αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ και να 
μπορεί να υπολογισθεί και, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, δημοσιευθεί η αξία των 
μετοχών ή των μεριδίων του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 745
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η 
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή
των μεριδίων του ΟΕΕ.

2. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται θεσπίζονται κατάλληλες 
και συνεπείς διαδικασίες για τη διενέργεια 
ορθής αποτίμησης των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ και υπολογισμού της 
αξίας των μετοχών και των μεριδίων του 
ΟΕΕ, σύμφωνα με τα υφιστάμενα 
εφαρμοστέα πρότυπα και κανόνες 
αποτίμησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η “αποτίμηση” αφορά την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οργανισμό 
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επενδύσεων καθώς και την αξία του οργανισμού. Το κανονιστικό πλαίσιο για αποτίμηση 
οργανισμού πρέπει να αποδίδει τις ιδιαιτερότητες αυτών των διαφορετικών επιπέδων 
αποτίμησης. Οι απαιτήσεις για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν ευρέως 
συναρτήσει της φύσεως των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που εκτείνονται από πολύ 
ρευστά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία η τιμή βασίζεται στον σχετικό ορισμό τιμής έως μη 
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία απαιτείται εξατομικευμένη διεργασία 
προσδιορισμού τιμής. Αυτό το έργο μπορεί να παρέχεται είτε από την ίδια την εταιρεία 
διαχείρισης είτε από τον θεματοφύλακα.

Τροπολογία 746
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, θεσπίζονται 
κατάλληλες και συνεπείς διαδικασίες ώστε 
να μπορεί να διενεργηθεί η ορθή 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
του ΟΕΕ και να μπορεί να υπολογισθεί 
και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
δημοσιευθεί η αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 16 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009. 

Τροπολογία 747
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι ο εκτιμητής 
διαθέτει κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες για την αποτίμηση των 

Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, θεσπίζονται 
κατάλληλες και συνεπείς διαδικασίες ώστε 
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περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ 
σύμφωνα με τα υφιστάμενα εφαρμοστέα 
πρότυπα και κανόνες αποτίμησης, 
προκειμένου να αντιπροσωπεύεται η
καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών ή 
των μεριδίων του ΟΕΕ.

να μπορεί να διενεργηθεί η ορθή 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 
του ΟΕΕ και να μπορεί να υπολογισθεί 
και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
δημοσιευθεί η αξία των μετοχών ή των 
μεριδίων του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 748
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οσάκις γίνεται χρήση τρίτου για την 
εκτίμηση, ο ΔΟΕΕ πρέπει να μπορεί να 
αποδείξει ότι αυτός ο τρίτος έχει την 
ειδίκευση και την ικανότητα να επιτελεί 
τα εν λόγω καθήκοντα, έχει επιλεγεί με τη 
δέουσα επιμέλεια και ότι ο ΔΟΕΕ είναι σε 
θέση να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
ανά πάσα στιγμή τη δραστηριότητα 
αυτού του τρίτου.

Or. en

Τροπολογία 749
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο 1 μπορεί 
τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στον ΔΟΕΕ 
να αναθέτει το έργο εκτίμησης και την 
αντίστοιχη ευθύνη για την εκτίμηση σε 
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τρίτον σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους όπου ο ΟΕΕ έχει την 
έδρα του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο για να λαμβάνονται υπόψη ειδικές διατάξεις από τη νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών

Τροπολογία 750
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ δημοσιεύει τακτικά τις 
μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για 
την αποτίμηση μη ρευστοποιήσιμων 
περιουσιακών στοιχείων είτε η εκτίμηση 
διενεργείται εντός του ΔΟΕΕ είτε η 
διενέργειά της ανατίθεται σε τρίτον. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντικότερο από ό,τι ο ρόλος του εκτιμητή είναι το να είναι γερές οι υποκείμενες 
μεθοδολογίες, οι οποίες συνεπώς πρέπει να δημοσιεύονται συγκεκριμένα στην περίπτωση 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία δύσκολα αποτιμώνται,

Τροπολογία 751
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οσάκις γίνεται χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή, ο ΔΟΕΕ πρέπει να μπορεί να 
αποδείξει ότι αυτός ο τρίτος έχει την 
ειδίκευση και την ικανότητα να 
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αναλαμβάνει τα εν λόγω καθήκοντα, έχει 
επιλεγεί με τη δέουσα επιμέλεια και ότι ο 
ΔΟΕΕ είναι σε θέση να παρακολουθεί 
αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή τη 
δραστηριότητα του εξωτερικού 
αποτιμητή. Η χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή δεν πρέπει να εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας από 
τον ΔΟΕΕ, και συγκεκριμένα δεν πρέπει 
να συνιστά εμπόδιο στο έργο του ΔΟΕΕ ή 
στη διαχείριση του ΟΕΕ και τούτο προς 
το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών 
του.
Οσάκις δεν γίνεται χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να 
απαιτούν από τον ΔΟΕΕ να υποβάλει τις 
διαδικασίες εκτίμησης που εφαρμόζει 
και/ή τις εκτιμήσεις στις οποίες 
καταλήγει προς επαλήθευση από 
εξωτερικό αποτιμητή ή, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, από λογιστικό ελεγκτή. Το 
κράτος μέλος καταγωγής μπορεί επίσης 
να απαιτεί όλες οι εκτιμήσεις, είτε έχουν 
διενεργηθεί από τον ΔΟΕΕ είτε από 
εξωτερικό αποτιμητή, να υπόκεινται στην 
εποπτεία του θεματοφύλακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 752
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οσάκις γίνεται χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή, ο ΔΟΕΕ πρέπει να μπορεί να 
αποδείξει ότι αυτός ο τρίτος έχει την 
ειδίκευση και την ικανότητα να 
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αναλαμβάνει τα εν λόγω καθήκοντα, έχει 
επιλεγεί με τη δέουσα επιμέλεια και ότι ο 
ΔΟΕΕ είναι σε θέση να παρακολουθεί 
αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή τη 
δραστηριότητα του εξωτερικού 
αποτιμητή. Η χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή δεν πρέπει να εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας από 
τον ΔΟΕΕ, και συγκεκριμένα δεν πρέπει 
να συνιστά εμπόδιο στο έργο του ΔΟΕΕ ή 
στη διαχείριση του ΟΕΕ και τούτο προς 
το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών 
του.
Οσάκις δεν γίνεται χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να 
απαιτούν από τον ΔΟΕΕ να υποβάλει τις 
διαδικασίες εκτίμησης που εφαρμόζει 
και/ή τις εκτιμήσεις στις οποίες 
καταλήγει προς επαλήθευση από 
εξωτερικό αποτιμητή ή, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, από λογιστικό ελεγκτή. Το 
κράτος μέλος καταγωγής μπορεί επίσης 
να απαιτεί όλες οι εκτιμήσεις, είτε έχουν 
διενεργηθεί από τον ΔΟΕΕ είτε από 
εξωτερικό αποτιμητή, να υπόκεινται στην 
εποπτεία του θεματοφύλακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 16 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009. 

Τροπολογία 753
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οσάκις γίνεται χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή, ο ΔΟΕΕ πρέπει να μπορεί να 
αποδείξει ότι αυτός ο τρίτος έχει την 
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ειδίκευση και την ικανότητα να 
αναλαμβάνει τα εν λόγω καθήκοντα, έχει 
επιλεγεί με τη δέουσα επιμέλεια και ότι ο 
ΔΟΕΕ είναι σε θέση να παρακολουθεί 
αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή τη 
δραστηριότητα του εξωτερικού 
αποτιμητή. Η χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή δεν πρέπει να εμποδίζει την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας από 
τον ΔΟΕΕ, και συγκεκριμένα δεν πρέπει 
να συνιστά εμπόδιο στο έργο του ΔΟΕΕ ή 
στη διαχείριση του ΟΕΕ και τούτο προς 
το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών 
του.
Οσάκις δεν γίνεται χρήση εξωτερικού 
αποτιμητή, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να 
απαιτούν από τον ΔΟΕΕ να υποβάλει τις 
διαδικασίες εκτίμησης που εφαρμόζει 
και/ή τις εκτιμήσεις στις οποίες 
καταλήγει προς επαλήθευση από 
εξωτερικό αποτιμητή ή, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, από λογιστικό ελεγκτή. Το 
κράτος μέλος καταγωγής μπορεί επίσης 
να απαιτεί όλες οι εκτιμήσεις, είτε έχουν 
διενεργηθεί από τον ΔΟΕΕ είτε από 
εξωτερικό αποτιμητή, να υπόκεινται στην 
εποπτεία του θεματοφύλακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 754
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο ΔΟΕΕ είναι υπεύθυνος για την 
ορθή αποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ, καθώς και για τον 
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υπολογισμό της καθαρής αξίας 
ενεργητικού του ΟΕΕ. Η ευθύνη αυτή δεν 
επηρεάζεται από την ανάθεση αυτών των 
καθηκόντων σε τρίτον.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
μπορεί τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στον 
ΔΟΕΕ να αναθέτει μερικά ή όλα τα 
καθήκοντα εκτίμησης καθώς και τη 
σχετική ευθύνη σε τρίτον σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους όπου ο 
ΟΕΕ έχει την έδρα του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η “αποτίμηση” αφορά την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οργανισμό 
επενδύσεων καθώς και την αξία του οργανισμού. Το κανονιστικό πλαίσιο για αποτίμηση 
οργανισμού πρέπει να αποδίδει τις ιδιαιτερότητες αυτών των διαφορετικών επιπέδων αποτίμησης. 
Οι απαιτήσεις για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν ευρέως συναρτήσει της 
φύσεως των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που εκτείνονται από πολύ ρευστά 
περιουσιακά στοιχεία για τα οποία η τιμή βασίζεται στον σχετικό ορισμό τιμής έως μη 
ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία απαιτείται εξατομικευμένη διεργασία 
προσδιορισμού τιμής. Αυτό το έργο μπορεί να παρέχεται είτε από την ίδια την εταιρεία διαχείρισης 
είτε από τον θεματοφύλακα.

Τροπολογία 755
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  

Τροπολογία 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια από τις αλλαγές στην παράγραφο 1. Ο ανεξάρτητος εκτιμητής δεν συνιστά 
προστιθέμενη αξία για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, όπου δεν υπάρχουν δικαιώματα 
εξαγοράς. Οι διαχειριστές δεν αμείβονται βάσει της εύλογης αξίας μη ρευστοποιηθεισών 
επενδύσεων. Επενδυτές και διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν έως ότου 
ρευστοποιηθούν στοιχεία ενεργητικού (οπότε η αξία καθίσταται βέβαιη). Τα στοιχεία 
ενεργητικού ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων απαιτούν λεπτομερή διαχείριση και γνώση 
επιπέδου λογιστικού ελέγχου για να πραγματοποιηθεί αποτίμηση. Επιπλέον κόστος χωρίς 



PE439.132v01-00 40/186 AM\805037EL.doc

EL

όφελος για τους επενδυτές.

Τροπολογία 757
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
ενεργητικού ανά μερίδιο ή μετοχή του ΟΕΕ 
είναι όπως ορίζεται στα σχετικά πρότυπα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που 
έχουν εγκριθεί από την ΕΕ ή όπου αυτά 
τα πρότυπα χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης δεν ισχύουν αυτομάτως
θεσπίζεται στο δίκαιο του κράτους μέλους
όπου ο ΟΕΕ είναι εγκατεστημένος ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ ότι αυτά τα πρότυπα πρέπει να 
εφαρμόζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ότι οι αρμόζουσες αρχές αποτίμησης που είναι δεκτές στα πρότυπα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε ολόκληρη την ΕΕ θα εφαρμόζονται σε όλους τους ΟΕΕ 
ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κανείς έως ότου να μπορέσει να 
τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία κράτους μέλους ή η συγκρότηση του ΟΕΕ, και να 
αντικατοπτρίζεται οιαδήποτε αλλαγή στις γενικώς αποδεκτές αρχές όταν αρχίσει την επενδυτική 
του δραστηριότητα.

Τροπολογία 758
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
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αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού
ανά μερίδιο ή μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται 
στο δίκαιο του κράτους μέλους όπου έχει 
την έδρα του ο ΟΕΕ ή στα υφιστάμενα 
εφαρμόσιμα πρότυπα αποτίμησης του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ, 
περιλαμβανομένων διευθετήσεων που 
θεσπίζουν φορείς που διορίζονται από τις 
δημόσιες αρχές ή αναγνωρίζονται από το 
δίκαιο του κράτους μέλους, ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 759
Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
ενεργητικού ανά μερίδιο ή μετοχή του ΟΕΕ 
θεσπίζονται στο δίκαιο του κράτους 
μέλους όπου έχει την έδρα του ο ΟΕΕ ή 
στα υφιστάμενα εφαρμόσιμα πρότυπα 
αποτίμησης του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ, 
περιλαμβανομένων διευθετήσεων που 
θεσπίζουν φορείς που διορίζονται από τις 
δημόσιες αρχές ή αναγνωρίζονται από το 
δίκαιο του κράτους μέλους, ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να παρέχονται στα κράτη μέλη τα κατάλληλα μέσα για να αναγνωρίζουν τα 
υφιστάμενα πρότυπα αποτίμησης όσον αφορά τους διαφόρους ΟΕΕ. Αυτή η προσέγγιση που 
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δίδει έμφαση στην ευελιξία χρειάζεται να ενδυναμωθεί περαιτέρω στην οδηγία για να 
λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης 
κινδύνου, των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των 
αμοιβαίων κεφαλαίων εμπορευμάτων και των επενδυτικών κεφαλαίων σε έργα υποδομής. 

Τροπολογία 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες και πρότυπα
για την αποτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων και ο υπολογισμός της καθαρής 
αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο ή μετοχή 
του ΟΕΕ βασίζονται σε γενικώς 
αποδεκτές αρχές και συμμορφώνονται 
προς τα πρότυπα και τους κανόνες που 
θεσπίζονται στο δίκαιο του κράτους μέλους
όπου έχει την έδρα του ο ΟΕΕ και στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 761
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
ενεργητικού ανά μερίδιο ή μετοχή του ΟΕΕ 
θεσπίζονται στο δίκαιο του κράτους μέλους
όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ και/ή 
στους κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα 
του ΟΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 762
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
ΟΕΕ.

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
ενεργητικού ανά μερίδιο ή μετοχή του ΟΕΕ 
θεσπίζονται στο δίκαιο του κράτους μέλους
όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ και/ή 
στους κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα 
του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 16 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009. 

Τροπολογία 763
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας 
περιουσιακού στοιχείου ανά μερίδιο ή 
μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται στο δίκαιο 
της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 

3. Οι εφαρμοστέοι κανόνες για την 
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ο 
υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού
ανά μερίδιο ή μετοχή του ΟΕΕ θεσπίζονται 
στο δίκαιο του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο ΟΕΕ και/ή στους 
κανόνες ή στα καταστατικά έγγραφα του 
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ΟΕΕ. ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 764
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο στην περίπτωση ΟΕΕ υπό 
εσωτερική διαχείριση του οποίου οι 
μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 
αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνες 
που εφαρμόζονται στην αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων, την προετοιμασία 
των λογαριασμών και εν γένει οιεσδήποτε 
άλλες απαιτήσεις διαφάνειας θα είναι οι 
κανόνες που εφαρμόζονται στις 
επιχειρήσεις των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με το να δηλώνει ότι οι κανόνες για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ενός ΟΕΕ 
“θεσπίζονται στο δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει ο ΟΕΕ” το άρθρο 16.3 παραβλέπει το ότι οι 
υπό εσωτερική διαχείριση ΟΕΕ που είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη αγορά εντός της ΕΕ 
υπόκεινται με την τήρηση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 1606/2002 στα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Υπόκεινται επίσης στην 
περί διαφάνειας οδηγία 2004/109/ΕΚ και όλα τα μέτρα εφαρμογής της.
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Τροπολογία 765
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 
μπορεί να διενεργηθεί κατ' άλλον διαφανή 
και αναλογικό τρόπο από αρμόδιο φορέα 
εάν υπάρχει συμφωνία προς τούτο 
ανάμεσα στους συμμετέχοντες του ΟΕΕ 
και ο ΟΕΕ πληροί όλα τα εξής κριτήρια:
(α) τα περιουσιακά στοιχεία του 
επενδυτικού κεφαλαίου δεν υπερβαίνουν 
ένα κατώφλι 100 εκατομμυρίων ευρώ·
(β) το χαρτοφυλάκιο του ΔΟΕΕ 
συνίσταται από ΟΕΕ των οποίων τα υπό 
διαχείριση περιουσιακά στοιχεία δεν 
υπερβαίνουν συνολικά ένα κατώφλι 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ· 
(γ) το χαρτοφυλάκιο του ΔΟΕΕ 
συνίσταται από μη μοχλευμένους ΟΕΕ·
(δ) το χαρτοφυλάκιο του ΔΟΕΕ 
συνίσταται από ΟΕΕ που δεν έχουν 
δικαιώματα εξαγοράς που μπορεί να 
ασκηθούν στη διάρκεια 5ετούς περιόδου 
μετά την ημερομηνία σύστασης εκάστου 
ΟΕΕ·
(ε) ο ΔΟΕΕ προβαίνει σε βιώσιμες 
επενδύσεις μέσω επιχειρηματικού 
κεφαλαίου ή κεφαλαίου ανάπτυξης σε 
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
ή σε έργα καινοτομίας στον τομέα του 
περιβάλλοντος ή της τεχνολογίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πορεία προς μία περισσότερο πράσινη και βασιζόμενη στη γνώση οικονομία θα απαιτήσει 
ιδιωτικές επενδύσεις. Το υπερβολικό διοικητικό άχθος μπορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο ή 
να θέσει εν κινδύνω αυτή την επένδυση. 
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Τροπολογία 766
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ανεξάρτητη αποτίμηση δεν είναι 
υποχρεωτική για τους κλειστού τύπου ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτίμηση δεν τίθεται ως θέμα για τους κλειστού τύπου ΟΕΕ καθόσον η αξία υπολογίζεται 
κατά την εκκαθάριση του κεφαλαίου.

Τροπολογία 767
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ο ακριβής προσδιορισμός της αξίας 
των μετοχών και μεριδίων του ΟΕΕ 
παραμένει ευθύνη του ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτές έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΔΟΕΕ στον οποίο πρέπει να παραμένει η ευθύνη 
για την ποιότητα της αποτίμησης.
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Τροπολογία 768
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  
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Τροπολογία 769
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

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

Εκτιμήσεις διενεργούνται ήδη από ανεξαρτήτους εμπειρογνώμονες οσάκις είναι τούτο 
απαραίτητο, όταν το υπαγορεύουν οι συνθήκες. Δεν χρειάζεται ανεξάρτητη εκτίμηση για όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία, όμως η απαίτηση για εκατό τοις εκατό ανεξάρτητη εκτίμηση θα αυξήσει 
το κόστος για τους οργανισμούς επενδύσεων και θα μειώσει τις αποδόσεις για τους επενδυτές.

Τροπολογία 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται
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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

Συνέπεια από τις αλλαγές στην παράγραφο 1. Ο ανεξάρτητος εκτιμητής δεν συνιστά 
προστιθέμενη αξία για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, όπου δεν υπάρχουν δικαιώματα 
εξαγοράς. Οι διαχειριστές δεν αμείβονται βάσει της εύλογης αξίας μη ρευστοποιηθεισών 
επενδύσεων. Οι επενδυτές και διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν έως ότου 
ρευστοποιηθούν στοιχεία ενεργητικού (οπότε η αξία καθίσταται βέβαιη).  Τα στοιχεία 
ενεργητικού ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων απαιτούν λεπτομερή διαχείριση και γνώση 
επιπέδου λογιστικού ελέγχου για να πραγματοποιηθεί αποτίμηση. Επιπλέον κόστος χωρίς 
όφελος για τους επενδυτές.

Τροπολογία 771
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

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
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Αιτιολόγηση

Η “αποτίμηση” αφορά την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οργανισμό 
επενδύσεων καθώς και την αξία του οργανισμού. Το κανονιστικό πλαίσιο για αποτίμηση οργανισμού 
πρέπει να αποδίδει τις ιδιαιτερότητες αυτών των διαφορετικών επιπέδων αποτίμησης. Οι απαιτήσεις 
για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ποικίλλουν ευρέως συναρτήσει της φύσεως των 
συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που εκτείνονται από πολύ ρευστά περιουσιακά στοιχεία για 
τα οποία η τιμή βασίζεται στον σχετικό ορισμό τιμής έως μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία 
για τα οποία απαιτείται εξατομικευμένη διεργασία προσδιορισμού τιμής. Αυτό το έργο μπορεί να 
παρέχεται είτε από την ίδια την εταιρεία διαχείρισης είτε από τον θεματοφύλακα.

Τροπολογία 772
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων που αφορούν τις διαδικασίες για 
την ορθή εκτίμηση της καθαρής αξίας 
ενεργητικού των περιουσιακών στοιχείων 
και των μετοχών ή μεριδίων του ΟΕΕ. Οι 
εν λόγω πράξεις καθιστούν επίσης σαφή τη 
συχνότητα με την οποία διενεργείται η 
εκτίμηση από οργανισμούς επενδύσεων 
ανοικτού τύπου δεδομένων των 
υποκειμένων περιουσιακών στοιχείων που 
ανήκουν στον οργανισμό επενδύσεων και 
της πολιτικής που εφαρμόζει για την 
έκδοση και την εξόφληση. Η Επιτροπή 
εγκρίνει επίσης κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β 
και 49 γ που καθιστούν σαφή τα κριτήρια 
οσάκις είναι αναγκαία η εξωτερική 
επαλήθευση.

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.
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Or. en

Τροπολογία 773
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων που αφορούν τις διαδικασίες για 
την ορθή εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των μετοχών ή μεριδίων του 
ΟΕΕ και το αρμόζον επίπεδο λειτουργικής 
ανεξαρτησίας του έργου εκτίμησης. Οι εν 
λόγω πράξεις καθιστούν επίσης σαφή τη 
συχνότητα με την οποία διενεργείται η 
εκτίμηση από οργανισμούς επενδύσεων 
ανοικτού τύπου δεδομένων των υποκειμένων 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον 
οργανισμό επενδύσεων και της πολιτικής 
που εφαρμόζει για την έκδοση και την 
εξόφληση. Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49 α, 49 β και 49 γ που καθιστούν 
σαφή τα κριτήρια οσάκις είναι αναγκαία η 
εξωτερική επαλήθευση όπως αναφέρει η 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 774
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
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εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

κριτηρίων που αφορούν τις διαδικασίες για 
την ορθή εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των μετοχών ή μεριδίων του 
ΟΕΕ και το αρμόζον επίπεδο λειτουργικής 
ανεξαρτησίας του έργου εκτίμησης. Οι εν 
λόγω πράξεις καθιστούν επίσης σαφή τη 
συχνότητα με την οποία διενεργείται η 
εκτίμηση από οργανισμούς επενδύσεων 
ανοικτού τύπου δεδομένων των υποκειμένων 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον 
οργανισμό επενδύσεων και της πολιτικής 
που εφαρμόζει για την έκδοση και την 
εξόφληση. Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49 α, 49 β και 49 γ που καθιστούν 
σαφή τα κριτήρια οσάκις είναι αναγκαία η 
εξωτερική επαλήθευση όπως αναφέρει η 
παράγραφος 2 α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 775
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων που αφορούν τις διαδικασίες για 
την ορθή εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των μετοχών ή μεριδίων του 
ΟΕΕ και το αρμόζον επίπεδο λειτουργικής 
ανεξαρτησίας του έργου εκτίμησης. Οι εν 
λόγω πράξεις καθιστούν επίσης σαφή τη 
συχνότητα με την οποία διενεργείται η 
εκτίμηση από οργανισμούς επενδύσεων 
ανοικτού τύπου δεδομένων των υποκειμένων 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον 
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οργανισμό επενδύσεων και της πολιτικής 
που εφαρμόζει για την έκδοση και την 
εξόφληση. Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49 α, 49 β και 49 γ που καθιστούν 
σαφή τα κριτήρια οσάκις είναι αναγκαία η 
εξωτερική επαλήθευση όπως αναφέρει η 
παράγραφος 2 α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε άρθρο 16 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009. 

Τροπολογία 776
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων που αφορούν τις διαδικασίες για 
την ορθή εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των μετοχών ή μεριδίων του 
ΟΕΕ και το αρμόζον επίπεδο λειτουργικής 
ανεξαρτησίας του έργου εκτίμησης. Οι εν 
λόγω πράξεις καθιστούν επίσης σαφή τη 
συχνότητα με την οποία διενεργείται η 
εκτίμηση από οργανισμούς επενδύσεων 
ανοικτού τύπου δεδομένων των υποκειμένων 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον 
οργανισμό επενδύσεων και της πολιτικής 
που εφαρμόζει για την έκδοση και την 
εξόφληση. Η Επιτροπή εγκρίνει επίσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49 α, 49 β και 49 γ που καθιστούν 
σαφή τα κριτήρια οσάκις είναι αναγκαία η 
εξωτερική επαλήθευση όπως αναφέρει η 
παράγραφος 2 α.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκτίμηση από τον ίδιο τον ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατή.

Τροπολογία 777
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων η διεργασία 
αποτίμησης μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη 
και του ποίες οργανωτικές απαιτήσεις 
πρέπει να πληρούνται προς αποφυγή 
οιωνδήποτε συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος 
κατά την έννοια της παραγράφου 1 και των 
γενικώς αποδεκτών αρχών αποτίμησης που 
πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3..

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προστασία των επενδυτών απαιτεί να διενεργείται η αποτίμηση βάσει αρχών οι οποίες είναι 
τουλάχιστον συγκρίσιμες. Χωρίς να ορίζει λεπτομερείς κανόνες η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους 
κανόνες που πρέπει να αποτελέσουν την κοινή βάση όλων των πρακτικών αποτίμησης.

Τροπολογία 779
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας εκτιμητής 
μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος και να λάβει 
πιστοποιητικό αποτίμησης κατά την έννοια 
της παραγράφου 1

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η υλοποίηση ορθής και με διαφάνεια αποτίμησης απαιτεί διαδικασίες που ισχύουν σε ολόκληρη την 
ΕΕ και συνέπεια όσον αφορά την ποιότητα της ανεξάρτητης αποτίμησης. Η προσφάτως θεσπισθείσα 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κρίνεται το κατάλληλο όργανο για να 
προβαίνει στην πιστοποίηση των εκτιμητών, να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές αποτίμησης και να 
παρακολουθεί το πώς εφαρμόζονται στην πράξη.

Τροπολογία 780
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος 
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παραγράφου 1. και να λάβει πιστοποιητικό αποτίμησης 
κατά την έννοια της παραγράφου 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση ορθής και με διαφάνεια αποτίμησης απαιτεί διαδικασίες που ισχύουν σε ολόκληρη την 
ΕΕ και συνέπεια όσον αφορά την ποιότητα της ανεξάρτητης αποτίμησης. Η προσφάτως θεσπισθείσα 
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κρίνεται το κατάλληλο όργανο για να 
προβαίνει στην πιστοποίηση των εκτιμητών, να θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές αποτίμησης και να 
παρακολουθεί το πώς εφαρμόζονται στην πράξη.

Τροπολογία 781
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 
49 γ για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας εκτιμητής 
μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος κατά την 
έννοια της παραγράφου 1. Η Επιτροπή 
εγκρίνει επίσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με τα άρθρα 49 α, 49 β και 49 γ για 
τον περαιτέρω καθορισμό του ποίες υπό 
εποπτεία οντότητες επιτρέπεται να 
δραστηριοποιούνται ως εκτιμητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκτιμητής πρέπει να υπόκειται σε χορήγηση αδείας λειτουργίας και σε εποπτεία.
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Τροπολογία 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο στην περίπτωση ΟΕΕ υπό 
εσωτερική διαχείριση του οποίου οι 
μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 
αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι 
κανόνες που εφαρμόζονται στην 
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, 
τη σύνταξη των λογαριασμών και εν γένει 
οιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις διαφάνειας 
θα είναι οι κανόνες που εφαρμόζονται 
στις επιχειρήσεις των οποίων οι κινητές 
αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Τροπολογία 783
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
κριτηρίων δυνάμει των οποίων ένας 
εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
ανεξάρτητος κατά την έννοια της 
παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τα 
άρθρα 49 α, 49 β και 49 γ για τον περαιτέρω 
καθορισμό των κριτηρίων δυνάμει των 
οποίων ένας εκτιμητής μπορεί να θεωρηθεί 
λειτουργικά ανεξάρτητος κατά την έννοια 
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

Πρόκειται για την ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών "επιτροπολογίας" εφόσον 
διατηρηθεί το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 784
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – 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 αποκλειστικά σε σποραδική 
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βάση.
Ένας ΔΟΕΕ που πληροί τις προϋποθέσεις 
της παρούσας παραγράφου εξασφαλίζει 
ότι, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
θεσπίζονται κατάλληλες και συνεπείς 
διαδικασίες ώστε να μπορεί να 
διενεργηθεί η ορθή αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ και να 
μπορεί να υπολογισθεί και, εφόσον 
ενδείκνυται, δημοσιευθεί η αξία των 
μετοχών ή των μεριδίων του ΟΕΕ.
Αυτές οι διαδικασίες εκτίμησης, οι οποίες 
εκτελούνται σε ετήσια βάση, θεσπίζονται 
σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές του 
τομέα και/ή συμφωνούνται κατ' άλλον 
τρόπο με τους επενδυτές μέσω 
συμβατικών συμφωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια έχουν ήδη διευθετήσεις όπου υπάρχει λογιστικός έλεγχος τόσο 
στο επίπεδο της εταιρείας χαρτοφυλακίου όσο και στο επίπεδο του ΟΕΕ.

Τροπολογία 785
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μετοχές των εισηγμένων εταιρειών βιομηχανικού χαρτοφυλακίου αποτελούν αντικείμενο δημοσίας 
εμπορίας και ούτως σε σταθερή βάση διαμορφώνεται η αξία τους από την αγορά. Συνεπώς δεν 
υπάρχει ανάγκη εξωτερικού αποτιμητή και οι προτεινόμενες απαιτήσεις σχετικά με την αποτίμηση
είναι άσχετες. Περαιτέρω, οι εισηγμένες εταιρείες βιομηχανικού χαρτοφυλακίου καλύπτονται ήδη 
από υφιστάμενη περί αποτίμησης νομοθεσία της ΕΕ στον κανονισμό σχετικά με τη λογιστική και 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η συμμόρφωση προς αυτή τη διάταξη για τους εισηγμένους 
ΔΟΕΕ και εταιρείες επενδύσεων θα είχε υψηλό κόστος χωρίς προστιθέμενη αξία για τους επενδυτές ή 
για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τροπολογία 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όσον 
αφορά τους ΟΕΕ που είναι ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds).

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.
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Τροπολογία 787
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όσον 
αφορά τους ΟΕΕ που είναι ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds).

Or. en

Αιτιολόγηση

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Τροπολογία 788
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Άρθρο 17

Θεματοφύλακας Καθήκοντα θεματοφύλακα

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να επιβληθεί η έννοια του θεματοφύλακα στις διάφορες υφιστάμενες δομές οργανισμών, οι 
εργασίες και τα καθήκοντα του θεματοφύλακα θα πρέπει να ορισθούν με σαφήνεια, θα πρέπει 
δε να επιτρέπεται η ανάθεσή τους σε θεματοφύλακα ή άλλο οργανισμό που να διασφαλίζει την 
ανεξάρτητη επιτέλεσή τους προς όφελος των επενδυτών. 
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Τροπολογία 789
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται 
(εξαιρουμένων των ΟΕΕ που είναι 
κλειστού τύπου και έχουν επενδυτική 
πολιτική το να επενδύουν κατά κύριον λόγο 
σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή άλλα 
περιουσιακά στοιχεία που κρατούν στην 
κατοχή τους ως μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και όχι για διαπραγματευτικούς 
σκοπούς), ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, 
διορίζεται ένας θεματοφύλακας για την 
εκπλήρωση, όπου είναι σκόπιμο, των 
ακόλουθων καθηκόντων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια (και τα κεφάλαια 
ιδιωτικών συμμετοχών) είναι κλειστού τύπου και προβαίνουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και δεν 
προβαίνουν εκ συστήματος σε διαπραγμάτευση επενδύσεων.  Η πλειονότητα αυτών των ταμείων 
προβαίνουν σε σχετικά μικρό αριθμό μη ρευστοποιήσιμων επενδύσεων στη διάρκεια της ζωής τους. 
Η μη ρευστοποιήσιμη και μακροχρόνιας διαρκείας φύση των επενδύσεων ιδιωτικών συμμετοχών 
συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη ειδικών υπηρεσιών θεματοφύλακα. Τα υπό αίρεση στοιχεία
παθητικού στα οποία υπόκεινται καθιστούν τις επενδύσεις των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών 
που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια ακατάλληλα στοιχεία για φύλαξη από θεματοφύλακα.

Τροπολογία 790
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, όπου είναι σκόπιμο, 
τα καθήκοντα θεματοφύλακα επιτελούνται 
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είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

κατά τρόπο ανεξάρτητο και μόνον προς 
όφελος των επενδυτών του ΟΕΕ. Τα 
καθήκοντα θεματοφύλακα είναι τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να επιβληθεί η έννοια του θεματοφύλακα στις διάφορες υφιστάμενες δομές οργανισμών, οι 
εργασίες και τα καθήκοντα του θεματοφύλακα θα πρέπει να ορισθούν με σαφήνεια, θα πρέπει δε να 
επιτρέπεται η ανάθεσή τους σε θεματοφύλακα ή άλλο οργανισμό που να διασφαλίζει την ανεξάρτητη 
επιτέλεσή τους προς όφελος των επενδυτών. 

Τροπολογία 791
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
μόνον θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, 
όπου είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων θεματοφύλακα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ακόλουθες αλλαγές στην παράγραφο 1 προορίζονται να αποτελέσουν ένα λογικό πλαίσιο για 
τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ: (α) ταμειακά διαθέσιμα του ΟΕΕ· (β) χρηματοπιστωτικά 
μέσα του ΟΕΕ που παραδίδονται στον παραλήπτη παρακαταθήκης και ορισμένα δικαιώματα 
του ΟΕΕ· και (γ) άλλα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ.

Τροπολογία 792
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
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ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων καθηκόντων:

ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας μόνον 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων καθηκόντων:

Or. en

Τροπολογία 793
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
μόνο θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, 
όπου είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
λειτουργιών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα απαίτηση είναι σημαντική για να εξασφαλισθεί ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία του 
ΟΕΕ ανατίθενται σε ένα μόνο θεματοφύλακα ο οποίος θα έχει πλήρη έποψη επί των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ και θα βρίσκεται κατά συνέπεια σε κατάλληλη θέση για να 
ασκήσει τα εποπτικά του καθήκοντα. Η προϋπόθεση αυτή δεν εμποδίζει το θεματοφύλακα να 
κάνει χρήσει τρίτων μερών για να τους αναθέτει μερικά από τα καθήκοντά του. 

Τροπολογία 794
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
μόνο θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, 
όπου είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
λειτουργιών:
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Or. en

Τροπολογία 795
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας ή 
περισσότεροι θεματοφύλακες για την 
εκπλήρωση, όπου είναι σκόπιμο, των 
ακόλουθων καθηκόντων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στους διαχειριστές να έχουν διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών 
(διοικητικούς, εκτιμητές και θεματοφύλακες/παραλήπτες παρακαταθήκης) οι οποίοι έχουν την 
καταστατική τους έδρα στην ΕΕ αλλά ενδέχεται να εδρεύουν εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 796
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων 
καθηκόντων:

1. Για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται, ο 
ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι, διορίζεται ένας 
θεματοφύλακας για την εκπλήρωση, όπου 
είναι σκόπιμο, των ακόλουθων
λειτουργιών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ακόλουθες αλλαγές στην παράγραφο 1 προορίζονται να αποτελέσουν ένα λογικό πλαίσιο για 
τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ: (α) ταμειακά διαθέσιμα του ΟΕΕ· (β) χρηματοπιστωτικά 
μέσα του ΟΕΕ που παραδίδονται στον παραλήπτη παρακαταθήκης και ορισμένα δικαιώματα 
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του ΟΕΕ· και (γ) άλλα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ.

Τροπολογία 797
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) λήψη όλων των πληρωμών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και φύλαξή τους 
εκ μέρους του ΔΟΕΕ σε χωριστό 
λογαριασμό, 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συμπληρωματικά καθήκοντα που έχουν προστεθεί με τις τροπολογίες 68 έως 72 (άρθρο 17, 
παρ. 1) του σχεδίου έκθεση είναι θέματα που αποτελούν ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου 
μιας εταιρίας που συστήνεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Στις περιπτώσεις 
όπου ο ΟΕΕ είναι ο ΔΟΕΕ, και υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν πρέπει να υπάρχει 
πρόβλημα για να επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να ασκήσει αυτά τα μέρη των καθηκόντων ενός 
θεματοφύλακα.

Τροπολογία 798
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) λήψη όλων των πληρωμών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και φύλαξή τους 
εκ μέρους του ΔΟΕΕ σε χωριστό 
λογαριασμό, 

(α) έλεγχος ότι τα μετρητά ΔΟΕ που 
έχουν τοποθετηθεί σε κατάθεση 
βρίσκονται σε μια ή περισσότερες 
εγκεκριμένες τράπεζες, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
θεματοφύλακα εάν είναι εγκεκριμένη 
τράπεζα·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η συνάφεια στην παράγραφο 1 (ανωτέρω), η υποπαράγραφος (α)  πρέπει 
να αναφέρεται μόνο στα μετρητά που είναι περιουσιακό στοιχείο του ΟΕΕ αλλά όχι σε μετρητά 
που δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του ΟΕΕ.  Τα μετρητά που φυλάσσονται εκτός του 
ΟΕΕ σε σχέση με  συνδρομές και εξαγορές καλύπτονται επαρκώς στα σημεία (α) και (γ) της 1α 
κατωτέρω. Συνιστάται να υπόκειται η τοποθέτηση ρευστού κεφαλαίου σε καταθέσεις σε ένα 
καθεστώς όμοιο προς εκείνο που απαιτείται για τα κεφάλαια πελατών σύμφωνα με την ΟΑΧΜ.  
Δημιουργείται πεδίο για λεπτομερέστερες απαιτήσεις (εφόσον κριθεί αναγκαίο) στο επίπεδο 2.

Τροπολογία 799
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) λήψη όλων των πληρωμών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και φύλαξή τους 
εκ μέρους του ΔΟΕΕ σε χωριστό 
λογαριασμό, 

(α) έλεγχος ότι τα μετρητά ΔΟΕ που 
έχουν λάβει μορφή κατάθεσης βρίσκονται 
σε έναν ή περισσότερους εγκεκριμένες 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
θεματοφύλακα εάν πρόκειται για 
εγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η συνάφεια στην παράγραφο 1 (ανωτέρω), η υποπαράγραφος (α)  πρέπει 
να αναφέρεται μόνο στα μετρητά που είναι περιουσιακό στοιχείο του ΟΕΕ αλλά όχι σε μετρητά 
που δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του ΟΕΕ. Συνιστάται να υπόκειται η τοποθέτηση 
ρευστού κεφαλαίου σε καταθέσεις σε ένα καθεστώς όμοιο προς εκείνο που απαιτείται για τα 
κεφάλαια πελατών σύμφωνα με την ΟΑΧΜ.   Δημιουργείται πεδίο για λεπτομερέστερες 
απαιτήσεις (εφόσον κριθεί αναγκαίο) στο επίπεδο 2.
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Τροπολογία 800
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) λήψη όλων των πληρωμών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και φύλαξή τους 
εκ μέρους του ΔΟΕΕ σε χωριστό 
λογαριασμό,

(α) τηρεί σε κατάθεση λογαριασμούς 
μετρητών που ανοίχτηκαν στα βιβλία του 
θεματοφύλακα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θεματοφύλακας πρέπει να ελέγχει μεταξύ άλλων ότι οι κινήσεις των μετρητών καταγράφονται 
σε λογαριασμό μετρητών και ότι οι εντολές εκτελούνται σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους 
κανόνες.

Τροπολογία 801
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) λήψη όλων των πληρωμών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και φύλαξή τους 
εκ μέρους του ΔΟΕΕ σε χωριστό 
λογαριασμό,

(α) τηρεί σε κατάθεση λογαριασμούς 
μετρητών που ανοίχτηκαν στα βιβλία του 
θεματοφύλακα· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του θεματοφύλακα σ' ό, τι αφορά τις εντολές συνδρομής και εξαγοράς περιγράφεται 
στην παράγραφο (γα). Ο θεματοφύλακας  ελέγχει ότι οι εντολές εκτελούνται σύμφωνα με τους 
ενδεδειγμένους κανόνες, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου ότι οι κινήσεις των μετρητών 
που έχουν σχέση με αυτές τις εντολές καταγράφονται σωστά σε λογαριασμό μετρητών.  

Τροπολογία 802
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) λήψη όλων των πληρωμών οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών ενός ΟΕΕ τον οποίο 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και φύλαξή τους 
εκ μέρους του ΔΟΕΕ σε χωριστό 
λογαριασμό,

(α) τηρεί σε κατάθεση λογαριασμούς 
μετρητών που ανοίχτηκαν στα βιβλία του 
θεματοφύλακα·

Or. en

Τροπολογία 803
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ,

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ, και συγκεκριμένα:

(i) φύλαξη όλων των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που μπορούν να πιστωθούν σε 
λογαριασμούς αξιόγραφων. Προς τούτο, 
ο θεματοφύλακας ο διορισμένος από τον 
ΔΟΕΕ εξασφαλίζει τον διαχωρισμό των 
περιουσιακών στοιχείων με το άνοιγμα 
χωριστών λογαριασμών στα βιβλία του 
στο όνομα του ΟΕΕ. Παρά την αρχή 
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αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν το διαχωρισμό στους 
λεγόμενους συλλογικούς λογαριασμούς, 
υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία 
κάθε κεφαλαίου μπορούν να εντοπισθούν 
με σαφή τρόπο ως ανήκοντα σε έναν 
δεδομένο ΟΕΕ ανά πάσα στιγμή·
(ii) καταγραφή για να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της ιδιοκτησίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν 
μπορούν να φυλαχθούν βάσει των 
στοιχείων που παρέχονται από τον 
ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών αποδεικτικών στοιχείων για 
την ύπαρξη της συναλλαγής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και δεν μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή εργάζεται αυτή την περίοδο αυτή επί του θέματος αυτού στο 
πλαίσιο της προγραμματισθείσας νομοθεσίας σχετικά  με τη νομική βεβαιότητα των κινητών 
αξιών. Για το λόγο αυτό οι λειτουργίες των θεματοφυλάκων σε σχέση με την ασφαλή φύλαξη
των περιουσιακών στοιχείων των κεφαλαίων πρέπει να ορίζονται ξεχωριστά για κάθε μια από 
τις κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να τηρηθούν σε ένα 
χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ έστω κι αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι δύσκολο. Αυτή είναι και η 
έκβαση της διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με τον θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ. 

Τροπολογία 804
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ,

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ, και συγκεκριμένα:
(ι) φύλαξη όλων των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που μπορούν να πιστωθούν σε 
λογαριασμούς αξιόγραφων. Προς τούτο, 
ο θεματοφύλακας ο διορισμένος από τον 
ΔΟΕΕ εξασφαλίζει τον διαχωρισμό των 
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περιουσιακών στοιχείων με το άνοιγμα 
χωριστών λογαριασμών στα βιβλία του 
στο όνομα του ΟΕΕ. Παρά την αρχή 
αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν το διαχωρισμό στους 
λεγόμενους συλλογικούς λογαριασμούς, 
υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία 
κάθε κεφαλαίου μπορούν να εντοπισθούν 
με σαφή τρόπο ως ανήκοντα σε έναν 
δεδομένο ΟΕΕ ανά πάσα στιγμή·
(ιι) καταγραφή για να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της ιδιοκτησίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν 
μπορούν να φυλαχθούν βάσει των 
στοιχείων που παρέχονται από τον 
ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών αποδεικτικών στοιχείων για 
την ύπαρξη της συναλλαγής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφαλής φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των κεφαλαίων από τον θεματοφύλακα πρέπει 
να ορίζεται ξεχωριστά για κάθε μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είναι σύμφωνο 
προς την έκβαση της διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με τον θεματοφύλακα ΟΣΕΚΑ.  Η 
έννοια της ιδιοκτησίας δεν μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, λόγω 
ακριβώς του περίπλοκου χαρακτήρα της και του γεγονότος ότι η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει τη 
διαδικασία για το θέμα αυτό. 

Τροπολογία 805
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ,

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ, και συγκεκριμένα:

(ι) φύλαξη όλων των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που μπορούν να πιστωθούν σε 
λογαριασμούς αξιόγραφων. Προς τούτο, 
ο θεματοφύλακας ο διορισμένος από τον 
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ΔΟΕΕ εξασφαλίζει τον διαχωρισμό των 
περιουσιακών στοιχείων με το άνοιγμα 
χωριστών λογαριασμών στα βιβλία του 
καθενός ΟΕΕ.
(ii) καταγραφή για να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της ιδιοκτησίας των 
χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν 
μπορούν να φυλαχθούν βάσει των 
στοιχείων που παρέχονται από τον 
ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών αποδεικτικών στοιχείων για 
την ύπαρξη της συναλλαγής,

Or. en

Τροπολογία 806
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ,

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ, και συγκεκριμένα:
(ι) φύλαξη όλων των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που μπορούν να τηρηθούν σε ένα 
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και στα 
βιβλία του θεματοφύλακα. Προς τούτο. ο 
θεματοφύλακας εξασφαλίζει το 
διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων 
του ΟΕΕ από τα δικά του περιουσιακά 
στοιχεία και εκείνα οιουδήποτε 
υποθεματοφύλακα, ανοίγει δε χωριστούς 
λογαριασμούς στο όνομα καθενός ΟΕΕ,
(ii) τήρηση μητρώου για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν μπορούν 
να φυλαχθούν,

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 807
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ,

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ, και συγκεκριμένα:

(i) φύλαξη όλων των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που παραδίδονται στη φυσική 
τους μορφή στον θεματοφύλακα, και
(ii) διατήρηση όλων των δικαιωμάτων σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 
εγγεγραμμένα στον ΟΕΕ μέσω ενός 
επίσημου συστήματος καταχώρισης ή 
έμμεσης συμμετοχής.
Όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
πρέπει να διαχωριστούν από τα 
περιουσιακά στοιχεία του θεματοφύλακα 
ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου που 
διορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 
και αναφέρεται με σαφή τρόπο στα βιβλία 
του θεματοφύλακα ή του τρίτου ότι 
ανήκει στον ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές γίνονται για να υπάρξει συμμόρφωση προς τα ισχύοντα νομικά συστήματα στα 
οποία οι υποχρεώσεις ενός θεματοφύλακα σ' ό, τι αφορά τη "φύλαξη" ισχύουν για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που φυλάσσονται υπό τη φυσική τους μορφή και για τα δικαιώματα σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως οι "τίτλοι σε λογιστική μορφή" που φυλάσσονται άμεσα ή έμμεσα 
μέσω κεντρικών αποθετηρίων αξιών.
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Τροπολογία 808
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ,

(β) φύλαξη οποιωνδήποτε 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
ανήκουν στον ΟΕΕ, και συγκεκριμένα:
(i) φύλαξη όλων των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που παραδίδονται σ' αυτόν στη 
φυσική τους μορφή, και
(ii) διατήρηση όλων των δικαιωμάτων σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 
εγγεγραμμένα στον ΟΕΕ μέσω ενός 
επίσημου συστήματος καταχώρισης ή 
έμμεσης συμμετοχής.
Όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
πρέπει να διαχωρίζονται από τα 
περιουσιακά στοιχεία του θεματοφύλακα 
ή οιουδήποτε παραλήπτη 
παρακαταθήκης και να αναφέρεται με 
σαφή τρόπο στα βιβλία του 
θεματοφύλακα ότι ανήκουν στον ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές γίνονται για να υπάρξει συμμόρφωση προς τα ισχύοντα νομικά συστήματα στα 
οποία οι υποχρεώσεις ενός θεματοφύλακα σ' ό, τι αφορά τη "φύλαξη" ισχύουν για τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που φυλάσσονται υπό τη φυσική τους μορφή και για τα δικαιώματα σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως οι "τίτλοι σε λογιστική μορφή" που φυλάσσονται, για 
παράδειγμα, άμεσα ή έμμεσα μέσω κεντρικών αποθετηρίων αξιών ή στα βιβλία των 
καταχωρητών ή εκδοτών. Το θέμα αυτό θα εξετασθεί περαιτέρω στο επίπεδο 2.
Οι απαιτήσεις διαχωρισμού πρέπει να καλυφθούν στο επίπεδο 2.
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Τροπολογία 809
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) εξασφάλιση του ότι τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στο σημείο (β) δεν μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς 
προηγουμένως να δώσει τη συγκατάθεσή 
του ο ΔΟΕΕ, και μάλιστα η συγκατάθεση
αυτή δεν πρέπει να έχει αποσυρθεί,

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία τόσο υπό τη φυσική όσο και υπό τη λογιστική τους μορφή.

Τροπολογία 810
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) εξασφάλιση του ότι τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στο σημείο (β) δεν μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς 
προηγουμένως να δώσει τη συγκατάθεσή 
του ο ΔΟΕΕ, και μάλιστα η συγκατάθεση 
αυτή δεν πρέπει να έχει αποσυρθεί,

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία τόσο υπό τη φυσική όσο και υπό τη λογιστική τους μορφή.
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Τροπολογία 811
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επαλήθευση του βαθμού στον οποίο ο 
ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει 
αποκτήσει την κυριότητα όλων των 
άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
επενδύει ο ΟΕΕ.

(γ) τήρηση αρχείων καταχώρισης που 
αποδεικνύουν την κυριότητα των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ πέρα 
από αυτά που αναφέρονται στα σημεία 
(a) και (β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή γίνεται σε αναγνώριση της απουσίας του θεματοφύλακα από την αλυσίδα της 
κυριότητας αυτών των περιουσιακών στοιχείων.  Ο θεματοφύλακας τηρεί αρχεία καταχώρισης 
που παρέχουν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά δεν αναμένεται να επιβεβαιώνει το έγκυρο 
του τίτλου.  Η φύση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων πρέπει να ορισθεί στο επίπεδο2.

Τροπολογία 812
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επαλήθευση του βαθμού στον οποίο ο 
ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει 
αποκτήσει την κυριότητα όλων των 
άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
επενδύει ο ΟΕΕ.

(γ) τήρηση αρχείου σε απόδειξη της 
κυριότητας των άλλων περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ, βασισμένου σε 
στοιχεία που προέρχονται από τον ΔΟΕΕ 
ή αλλού.

Or. en
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Τροπολογία 813
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επαλήθευση του βαθμού στον οποίο ο 
ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει 
αποκτήσει την κυριότητα όλων των 
άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
επενδύει ο ΟΕΕ.

(γ) τήρηση αρχείου σε απόδειξη της 
κυριότητας των άλλων περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ, βασισμένου σε 
στοιχεία που προέρχονται από τον ΔΟΕΕ 
ή αλλού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύλαξη ισχύει μόνο για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Προκειμένου να καλυφθούν όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών επενδύσεων, χρειάζεται να ορισθούν τα καθήκοντα του 
θεματοφύλακα για άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα ή μετρητά. 
Προς τούτο ο προτεινόμενος ορισμός στη νέα τροπολογία επιμένει πως για την εκτέλεση του εν 
λόγω καθήκοντος χρειάζεται να λαμβάνονται εξωτερικά κατάλληλα στοιχεία.

Τροπολογία 814
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επαλήθευση του βαθμού στον οποίο ο 
ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει 
αποκτήσει την κυριότητα όλων των 
άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
επενδύει ο ΟΕΕ.

(γ) τήρηση αρχείου σε απόδειξη της 
κυριότητας των άλλων περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ, βασισμένου σε 
στοιχεία που προέρχονται από τον ΔΟΕΕ 
ή αλλού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα του θεματοφύλακα πρέπει να ορισθούν και για εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία 
που δεν είναι μετρητά ή χρηματοπιστωτικά μέσα. Για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος, 
απαιτούνται εξωτερικά στοιχεία.
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Τροπολογία 815
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) επαλήθευση του βαθμού στον οποίο ο 
ΟΕΕ ή ο ΔΟΕΕ εκ μέρους του ΟΕΕ έχει 
αποκτήσει την κυριότητα όλων των 
άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
επενδύει ο ΟΕΕ.

(γ) επαλήθευση της τήρησης αρχείου που 
να καταδεικνύει τη φύση και τα μέσα της 
κυριότητας και τον τόπο των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ πέρα 
από αυτά που αναφέρονται στα σημεία 
(α) και (β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή γίνεται σε αναγνώριση της απουσίας του θεματοφύλακα από την αλυσίδα της 
κυριότητας αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Ο θεματοφύλακας τηρεί αρχεία καταχώρισης 
που παρέχουν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία, αλλά δεν αναμένεται να επιβεβαιώνει το έγκυρο 
του τίτλου, ούτε μπορεί ο θεματοφύλακας να αναμένεται να τηρεί ο ίδιος αρχεία που να 
αποδεικνύουν την κυριότητα εκεί όπου πρέπει να βασίζεται σε τρίτους στους οποίους δεν 
αναμένεται ή δεν είναι δυνατόν να γίνεται ανάθεση.   Η φύση της επαλήθευσης των 
αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να εξευρεθούν και των αρχείων που πρέπει να τηρηθούν 
πρέπει ορισθεί στο επίπεδο 2.

Τροπολογία 816
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α  – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέρα από τις λειτουργίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1(α) και 
(β), ο θεματοφύλακας ελέγχει αναλόγως 
εκ των υστέρων ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύλαξη ισχύει μόνο για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Προκειμένου να καλυφθούν όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών επενδύσεων, χρειάζεται να ορισθούν τα καθήκοντα του 
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θεματοφύλακα για άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα ή μετρητά. 
Προς τούτο ο προτεινόμενος ορισμός στη νέα τροπολογία επιμένει πως για την εκτέλεση του εν 
λόγω καθήκοντος χρειάζεται να λαμβάνονται εξωτερικά κατάλληλα στοιχεία.

Τροπολογία 817
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α  – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέρα από τις λειτουργίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1(α) και 
(β), ο θεματοφύλακας ελέγχει αναλόγως 
εκ των υστέρων ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα του θεματοφύλακα πρέπει να ορισθούν και για εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία 
που δεν είναι μετρητά ή χρηματοπιστωτικά μέσα. Για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος, 
απαιτούνται εξωτερικά στοιχεία.

Τροπολογία 818
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α  – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέρα από τις λειτουργίες που 
αναφέρονται στα σημεία 1(α) και (β), ο 
θεματοφύλακας ελέγχει εκ των υστέρων 
ότι:

Or. en
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Τροπολογία 819
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α  – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέρα από τις λειτουργίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο 
θεματοφύλακας ελέγχει ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση για να αντικατοπτριστούν τα εποπτικά καθήκοντα του θεματοφύλακα 
(παρακολούθησης και τήρησης αρχείων).  Μολονότι ο θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη της 
εποπτείας της συμμόρφωσης προς τις λειτουργίες αυτές, η άσκηση αυτών των λειτουργειών (για 
παράδειγμα, η αποτίμηση) δεν αποτελεί υποχρέωση του θεματοφύλακα.  Τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επαλήθευση πρέπει να ορισθούν στο επίπεδο 2.  Πρέπει να μελετηθεί 
δεόντως ο τρόπος με τον οποίο η βιομηχανία στηρίζει τους οργανισμούς εναλλακτικών 
επενδύσεων σήμερα, και να εξετασθεί κατά πόσο η πρακτική ανάληψη όλων αυτών των 
ευθυνών, ως θέση εξ ορισμού, είναι η ενδεδειγμένη στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία 820
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η πώληση, έκδοση, εξαγορά, 
εξόφληση και ακύρωση μεριδίων ή 
μονάδων του ΟΕΕ διενεργούνται 
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο και 
τον κανονισμό  ή τα καταστατικά 
έγγραφα του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στο (δ) σε αναγνώριση των ευθυνών του θεματοφύλακα από πλευράς εποπτείας της 
συμμόρφωσης των επενδύσεων, τις οποίες επιβάλλει το εθνικό δίκαιο, κλπ.
Καθώς οι διατάξεις αυτές αντιγράφονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, θα ήταν σκόπιμο να 
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επιτραπεί στα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν αυτή την απαίτηση σε μη λιανικούς ΟΕΕ.

Τροπολογία 821
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εξασφάλιση ότι η πώληση, η έκδοση, 
η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση 
μετοχών ή μεριδίων που διενεργούνται 
για λογαριασμό ενός ΟΕΕ 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό 
του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το θεματοφύλακα πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν αυτούς που 
διενεργεί ο ΔΟΕΕ. Οι έλεγχοι του θεματοφύλακα συνίστανται κυρίως στη διενέργεια σειράς εκ 
των υστέρων δοκιμών για να επαληθευθεί ότι ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει εσωτερικά τις ορθές 
διαδικασίες και ελέγχους για την ορθή εκτέλεση όλων των εργασιών που αφορούν τον ΟΕΕ. Η 
αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 822
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εξασφάλιση ότι η πώληση, η έκδοση, 
η εξαγορά, η εξόφληση και η ακύρωση 
μετοχών ή μεριδίων που διενεργούνται 
για λογαριασμό ενός ΟΕΕ 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό 
του ΟΕΕ,
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να χωρισθούν τα καθήκοντα του θεματοφύλακα σε σχέση με αυτά του ΔΟΕΕ. 
Ο θεματοφύλακας μπορεί να επαληθεύει εκ των υστέρων κατά πόσο ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει τις 
σωστές διαδικασίες και ελέγχους. Η αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη 
προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 823
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α)  η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά, η 
εξόφληση και η ακύρωση μεριδίων που 
διενεργούνται για λογαριασμό ενός ΟΕΕ 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
ισχύον εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό 
του ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 824
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η αξία των μετοχών ή μεριδίων του 
ΟΕΕ υπολογίζεται σύμφωνα με το ισχύον 
εθνικό δίκαιο και τον κανονισμό  ή τα 
καταστατικά έγγραφα του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στο (δ) σε αναγνώριση των ευθυνών του θεματοφύλακα από πλευράς εποπτείας της 
συμμόρφωσης των επενδύσεων, τις οποίες επιβάλλει το εθνικό δίκαιο, κλπ.
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Καθώς οι διατάξεις αυτές αντιγράφονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, θα ήταν σκόπιμο να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν αυτή την απαίτηση σε μη λιανικούς ΟΕΕ.

Τροπολογία 825
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η αξία των μεριδίων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο και 
τον κανονισμό του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το θεματοφύλακα πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν αυτούς που 
διενεργεί ο ΔΟΕΕ. Οι έλεγχοι του θεματοφύλακα συνίστανται κυρίως στη διενέργεια σειράς εκ 
των υστέρων δοκιμών για να επαληθευθεί ότι ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει εσωτερικά τις ορθές 
διαδικασίες και ελέγχους για την ορθή εκτέλεση όλων των εργασιών που αφορούν τον ΟΕΕ. Η 
αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 826
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η αξία των μεριδίων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο και 
τον κανονισμό του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να χωρισθούν τα καθήκοντα του θεματοφύλακα σε σχέση με αυτά του ΔΟΕΕ. 
Ο θεματοφύλακας μπορεί να επαληθεύει εκ των υστέρων κατά πόσο ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει τις 
σωστές διαδικασίες και ελέγχους. Η αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη 
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προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 827
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η αξία των μεριδίων υπολογίζεται 
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο και 
τον κανονισμό του ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 828
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι οδηγίες του ΔΟΕΕ δεν έχουν έρθει 
σε σύγκρουση προς το ισχύον εθνικό 
δίκαιο ή τον κανονισμό ή τα καταστατικά 
έγγραφα του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στο (δ) σε αναγνώριση των ευθυνών του θεματοφύλακα από πλευράς εποπτείας της 
συμμόρφωσης των επενδύσεων, τις οποίες επιβάλλει το εθνικό δίκαιο, κλπ.
Καθώς οι διατάξεις αυτές αντιγράφονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, θα ήταν σκόπιμο να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν αυτή την απαίτηση σε μη λιανικούς ΟΕΕ.
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Τροπολογία 829
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι εντολές του ΔΟΕΕ εκτελούνται, 
εκτός αν είναι αντίθετες προς το ισχύον 
εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το θεματοφύλακα πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν αυτούς που 
διενεργεί ο ΔΟΕΕ. Οι έλεγχοι του θεματοφύλακα συνίστανται κυρίως στη διενέργεια σειράς εκ 
των υστέρων δοκιμών για να επαληθευθεί ότι ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει εσωτερικά τις ορθές 
διαδικασίες και ελέγχους για την ορθή εκτέλεση όλων των εργασιών που αφορούν τον ΟΕΕ. Η 
αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 830
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι εντολές του ΔΟΕΕ εκτελούνται, 
εκτός αν είναι αντίθετες προς το ισχύον 
εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό του ΟΕΕ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να χωρισθούν τα καθήκοντα του θεματοφύλακα σε σχέση με αυτά του ΔΟΕΕ. 
Ο θεματοφύλακας μπορεί να επαληθεύει εκ των υστέρων κατά πόσο ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει τις 
σωστές διαδικασίες και ελέγχους. Η αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη 
προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
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Τροπολογία 831
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι εντολές του ΔΟΕΕ εκτελούνται, 
εκτός αν είναι αντίθετες προς το ισχύον 
εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό του ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 832
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στις συναλλαγές που αφορούν τα 
στοιχεία του ενεργητικού του ΟΕΕ, του 
καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις 
συνήθεις προθεσμίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Change to (d) Σε αναγνώριση των ευθυνών του θεματοφύλακα από πλευράς εποπτείας της 
συμμόρφωσης των επενδύσεων, τις οποίες επιβάλλει το εθνικό δίκαιο, κλπ.
Καθώς οι διατάξεις αυτές αντιγράφονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, θα ήταν σκόπιμο να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν αυτή την απαίτηση σε μη λιανικούς ΟΕΕ.
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Τροπολογία 833
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στις συναλλαγές που αφορούν τα 
στοιχεία του ενεργητικού ενός ΟΕΕ, του 
καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις 
συνήθεις προθεσμίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το θεματοφύλακα πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν αυτούς που 
διενεργεί ο ΔΟΕΕ. Οι έλεγχοι του θεματοφύλακα συνίστανται κυρίως στη διενέργεια σειράς εκ 
των υστέρων δοκιμών για να επαληθευθεί ότι ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει εσωτερικά τις ορθές 
διαδικασίες και ελέγχους για την ορθή εκτέλεση όλων των εργασιών που αφορούν τον ΟΕΕ. Η 
αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 834
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στις συναλλαγές που αφορούν τα 
στοιχεία του ενεργητικού ενός ΟΕΕ, του 
καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις 
συνήθεις προθεσμίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να χωρισθούν τα καθήκοντα του θεματοφύλακα σε σχέση με αυτά του ΔΟΕΕ. 
Ο θεματοφύλακας μπορεί να επαληθεύει εκ των υστέρων κατά πόσο ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει τις 
σωστές διαδικασίες και ελέγχους. Η αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη 
προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
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Τροπολογία 835
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) στις συναλλαγές που αφορούν τα 
στοιχεία του ενεργητικού ενός ΟΕΕ, του 
καταβάλλεται το αντίτιμο μέσα στις 
συνήθεις προθεσμίες·

Or. en

Τροπολογία 836
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τα κέρδη του ΟΕΕ διατίθενται 
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή 
τον κανονισμό του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το θεματοφύλακα πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν αυτούς που 
διενεργεί ο ΔΟΕΕ. Οι έλεγχοι του θεματοφύλακα συνίστανται κυρίως στη διενέργεια σειράς εκ 
των υστέρων δοκιμών για να επαληθευθεί ότι ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει εσωτερικά τις ορθές 
διαδικασίες και ελέγχους για την ορθή εκτέλεση όλων των εργασιών που αφορούν τον ΟΕΕ. Η 
αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ.
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Τροπολογία 837
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τα κέρδη του ΟΕΕ διατίθενται 
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή 
τον κανονισμό του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να χωρισθούν τα καθήκοντα του θεματοφύλακα σε σχέση με αυτά του ΔΟΕΕ. 
Ο θεματοφύλακας μπορεί να επαληθεύει εκ των υστέρων κατά πόσο ο ΔΟΕΕ έχει εφαρμόσει τις 
σωστές διαδικασίες και ελέγχους. Η αναφορά στο "ισχύον εθνικό δίκαιο" είναι ασυμβίβαστη 
προς το στόχο της εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 838
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – στοιχείο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τα κέρδη του ΟΕΕ διατίθενται 
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή 
τον κανονισμό του ΟΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 839
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ 
μπορούν να προβλέψουν πως κάποιο από 
τα σημεία από το (α) έως το (δ) δεν ισχύει 
στην περίπτωση που ο ΟΕΕ προωθείται 
εμπορικά αποκλειστικά και μόνο σε 
επαγγελματίες και/ή εξειδικευμένους 
επενδυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή στο (δ) σε αναγνώριση των ευθυνών του θεματοφύλακα από πλευράς εποπτείας της 
συμμόρφωσης των επενδύσεων, τις οποίες επιβάλλει το εθνικό δίκαιο, κλπ.
Καθώς οι διατάξεις αυτές αντιγράφονται από την οδηγία ΟΣΕΚΑ, θα ήταν σκόπιμο να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν αυτή την απαίτηση σε μη λιανικούς ΟΕΕ.

Τροπολογία 840
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
ΔΟΕΕ, με το που παραλαμβάνουν 
οποιαδήποτε κεφάλαια ΟΕΕ, να τα 
τοποθετούν αμέσως σε έναν ή 
περισσότερους λογαριασμούς ανοιγμένους 
σε:
(α) κεντρική τράπεζα,
(β) σε πιστωτικό ίδρυμα με άδεια 
λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,
(γ) τράπεζα με άδεια λειτουργίας σε τρίτη 
χώρα,
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(δ)αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο 
διαχείρισης διαθεσίμων.
Η πρώτη υποπαράγραφος δεν ισχύει για 
πιστωτικό ίδρυμα με άδεια λειτουργίας 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ σε 
σχέση με καταθέσεις που έχει το ίδρυμα 
αυτό κατά την έννοια αυτής της οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτηθεί από τους ΔΟΕΕ να αποδεχθούν την κύρια ευθύνη και να ακολουθούν 
τις ίδιες απαιτήσεις με τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να τις ενσωματώσουν στο αναθεωρημένο κείμενο, μετατρέποντας τις αναφορές 
στους πελάτες και στις επενδυτικές εταιρείες σε αναφορές σε ΟΕΕ και ΔΟΕΕ.  

Τροπολογία 841
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Για τους σκοπούς του σημείου (δ) της 
παραγράφου 1β και του άρθρου 17, 
παράγραφο 1ε  ως “αναγνωρισμένο 
αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης 
διαθεσίμων” νοείται μια επιχείρηση 
συλλογικών επενδύσεων που έχει 
αδειοδοτηθεί βάσει της οδηγίας 
2009/65/EΚ, ή που υπόκειται σε εποπτεία 
και, κατά περίπτωση, έχει αδειοδοτηθεί 
από κάποια αρχή βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας ενός κράτους μέλους, και η 
οποία πληροί τα κάτωθι κριτήρια:
(α) πρωταρχικός επενδυτικός στόχος της 
πρέπει να είναι η διατήρηση της καθαρής 
αξίας του ενεργητικού της επιχείρησης 
είτε σταθερά στο άρτιο (χωρίς τα κέρδη) 
είτε στην αξία του αρχικού επενδυμένου 
κεφαλαίου συν τα κέρδη,
(β)για την επίτευξη του πρωταρχικού 
επενδυτικού στόχου, πρέπει να επενδύει 
αποκλειστικά σε υψηλής ποιότητας 
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τίτλους χρηματαγοράς με ληκτότητα ή 
εναπομένουσα ληκτότητα η οποία δεν 
υπερβαίνει τις 397 ημέρες, ή των οποίων 
η απόδοση προσαρμόζεται τακτικά και  
βάσει της σταθμισμένης μέσης 
ληκτότητας των 60 ημερών. Μπορεί 
επίσης να επιτύχει το στόχο αυτό 
επενδύοντας δευτερευόντως σε 
καταθέσεις πιστωτικών οργανισμών,
(γ)πρέπει να παρέχει ρευστότητα με 
διακανονισμό την ίδια ή την επόμενη 
ημέρα.
Για τους σκοπούς του σημείου β) του 
πρώτου εδαφίου, ένα μέσο χρηματαγοράς 
θεωρείται υψηλής ποιότητας εάν έχει 
λάβει την πρώτη ή δεύτερη υψηλότερη 
βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας 
από τους οργανισμούς πιστοληπτικής 
διαβάθμισης που το εξέτασαν. Ένα μέσο 
το οποίο δεν βαθμολογείται από κανέναν 
οργανισμό πιστοληπτικής διαβάθμισης 
δεν θεωρείται υψηλής ποιότητας.
Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, 
ένας οργανισμός πιστοληπτικής 
διαβάθμισης θεωρείται αρμόδιος εφόσον 
απονέμει βαθμολογίες πιστοληπτικής 
ικανότητας για αμοιβαία κεφάλαια 
διαχείρισης διαθεσίμων τακτικά και σε 
επαγγελματική βάση και είναι επιλεγμένος 
ΕCAI κατά την έννοια του άρθρου 81, 
παρ.1 της οδηγίας 2006/48/EC.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτηθεί από τους ΔΟΕΕ να αποδεχθούν την κύρια ευθύνη και να ακολουθούν 
τις ίδιες απαιτήσεις με τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να τις ενσωματώσουν στο αναθεωρημένο κείμενο, μετατρέποντας τις αναφορές 
στους πελάτες και στις επενδυτικές εταιρείες σε αναφορές σε ΟΕΕ και ΔΟΕΕ.  
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Τροπολογία 842
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη απαιτούν, στις 
περιπτώσεις όπου οι ΔΟΕΕ δεν 
καταθέτουν τα κεφάλαια πελατών σε 
κεντρική τράπεζα, να ασκούν τη δέουσα 
δεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά 
την επιλογή, τον ορισμό και την 
περιοδική επανεξέταση του κεφαλαίου 
του πιστωτικού οργανισμού, της 
τράπεζας ή του αμοιβαίου κεφαλαίου 
διαχείρισης διαθεσίμων στο οποίο έχουν 
τοποθετηθεί τα κεφάλαια, και των 
ρυθμίσεων που φορούν την κυριότητα 
αυτών των κεφαλαίων.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
συγκεκριμένα ότι οι ΔΟΕΕ λαμβάνουν 
υπόψη την πραγματογνωμοσύνη και τη 
φήμη στην αγορά αυτών των οργανισμών 
ή των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης 
διαθεσίμων με σκοπό την προστασία των 
δικαιωμάτων του ΟΕΕ, καθώς και 
οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές 
απαιτήσεις ή πρακτικές της αγοράς που 
έχουν σχέση με την κυριότητα των 
κεφαλαίων των πελατών και που θα 
μπορούσαν να θίξουν τα δικαιώματα του 
ΟΕΕ. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
τοποθέτηση των κεφαλαίων ενός ΟΕΕ σε 
ένα αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο 
διαχείρισης διαθεσίμων επιτρέπεται 
μόνον εάν προβλέπεται στην επενδυτική 
πολιτική και στρατηγική που έχει 
κοινοποιήσει στους επενδυτές ο ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτηθεί από τους ΔΟΕΕ να αποδεχθούν την κύρια ευθύνη και να ακολουθούν 
τις ίδιες απαιτήσεις με τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να τις ενσωματώσουν στο αναθεωρημένο κείμενο, μετατρέποντας τις αναφορές 
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στους πελάτες και στις επενδυτικές εταιρείες σε αναφορές σε ΟΕΕ και ΔΟΕΕ.  

Τροπολογία 843
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Για να διαφυλάξουν τα δικαιώματα 
ΟΕΕ σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και τα κεφάλαια που τους ανήκουν, 
τα κράτη μέλη απαιτούν τη συμμόρφωση 
ΔΟΕΕ προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(α) η τήρηση των εν λόγω αρχείων και 
λογαριασμών είναι αναγκαία για να 
μπορούν αυτοί ανά πάσα στιγμή και 
χωρίς καθυστέρηση να διακρίνουν τα 
περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσουν για 
έναν πελάτη από τα περιουσιακά στοιχεία 
που φυλάσσουν για κάποιον άλλο πελάτη, 
και από τα δικά τους περιουσιακά 
στοιχεία,
(β) τήρηση των αρχείων και λογαριασμών 
κατά τρόπον που να εξασφαλίζεται η 
ακρίβειά τους, και συγκεκριμένα η 
αντιστοίχιση τους προς τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια 
που φυλάσσονται για ΟΕΕ, 
(γ) διενέργεια, σε τακτική βάση, 
προσεγγίσεων ανάμεσα στους 
εσωτερικούς λογαριασμούς τους και τα 
αρχεία και σε εκείνους τρίτων από τα 
οποία φυλάσσονται αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία,
(δ) λήψη των αναγκαίων μέτρων που να 
διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε 
χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών που 
έχουν κατατεθεί σε τρίτον σύμφωνα με το 
άρθρο 17β μπορούν να εντοπισθούν 
ξεχωριστά από τα χρηματοπιστωτικά
μέσα που ανήκουν στον ΔΟΕΕ και από τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε 
αυτόν τον τρίτο· μέσω λογαριασμών που 
φέρουν διαφορετική ονομασία στα βιβλία 
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του τρίτου ή άλλα αντίστοιχα μέτρα που 
παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας,
(ε) λήψη των αναγκαίων μέτρων που να 
εξασφαλίζουν ότι τα κεφάλαια πελατών 
που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17 σε κεντρική τράπεζα,  
πιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα με άδεια 
λειτουργίας σε τρίτη χώρα ή σε 
αναγνωρισμένα αμοιβαία κεφάλαια 
διαχείρισης διαθεσίμων, έχουν 
τοποθετηθεί σε λογαριασμό ή 
λογαριασμούς χωριστούς από τυχόν 
άλλους λογαριασμούς που 
χρησιμοποιούνται για κεφάλαια που 
ανήκουν στην επιχείρηση επενδύσεων,
(στ) καθιέρωση επαρκών οργανωτικών 
ρυθμίσεων για να ελαχιστοποιηθεί
ο κίνδυνος της απώλειας ή μείωσης των 
περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, ή 
δικαιωμάτων σε σχέση με τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία, ως αποτέλεσμα 
κατάχρησης των περιουσιακών 
στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, 
ανεπαρκούς τήρησης αρχείων ή αμέλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουσιαστική απαίτηση ορίζεται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ, και συγκεκριμένα ότι οι ρυθμίσεις που 
διέπουν τη φύλαξη πρέπει να είναι κατάλληλες για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων κυριότητας 
των πελατών ιδιαίτερα στην περίπτωση αφερεγγυότητας του διαχειριστή.  Αυτό συνήθως 
σημαίνει πως χρειάζεται αποτελεσματικός διαχωρισμός των διαχειριστών και των 
περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς 
τρόπους σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Η οδηγία ΟΣΕΚΑ όρισε λεπτομερώς το πως πρέπει να 
γίνει κάτι τέτοιο και σχετικές διατάξεις μπορούν λογικά να ισχύσουν και στον ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 844
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1στ. Εάν, για λόγους εφαρμοστέου 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της 
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νομοθεσίας που έχει σχέση με την 
κυριότητα ή τη αφερεγγυότητα, οι 
ρυθμίσεις των ΔΟΕΕ σύμφωνα με την 
παράγραφο 1ε για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων ΟΕΕ, δεν επαρκούν για να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ότι:
(α) εάν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα 
που ανήκουν σε ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ λαμβάνει 
κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα 
δικαιώματα κυριότητας του ΟΕΕ, ιδίως 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ΔΟΕΕ 
και για  να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση 
χρηματοπιστωτικών μέσων του ΟΕΕ για 
ίδιο λογαριασμό, εκτός από τις 
περιπτώσεις εκείνες όπου αυτή η χρήση 
επιτρέπεται από τους κανόνες ή τα 
καταστατικά ή ιδρυτικά έγγραφα και
(β) εάν κατέχει κεφάλαια ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ 
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να 
προστατεύσει τα συμφέροντα του ΟΕΕ 
και, εκτός από την περίπτωση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, να αποτρέψει τη 
χρησιμοποίηση κεφαλαίων πελατών για 
ίδιο λογαριασμό.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα 

κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι 
ΔΟΕΕ για να εκπληρώσουν αυτές τις 
υποχρεώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουσιαστική απαίτηση ορίζεται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ, και συγκεκριμένα ότι οι ρυθμίσεις που 
διέπουν τη φύλαξη πρέπει να είναι κατάλληλες για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων κυριότητας 
των πελατών ιδιαίτερα στην περίπτωση αφερεγγυότητας του διαχειριστή.  Αυτό συνήθως 
σημαίνει πως χρειάζεται αποτελεσματικός διαχωρισμός των διαχειριστών και των 
περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς 
τρόπους σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Η οδηγία ΟΣΕΚΑ όρισε λεπτομερώς το πως πρέπει να 
γίνει κάτι τέτοιο και σχετικές διατάξεις μπορούν λογικά να ισχύσουν και στον ΔΟΕΕ.
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Τροπολογία 845
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ζ. Εάν το εφαρμοστέο δίκαιο της 
δικαιοδοσίας στην οποία υπόκεινται τα 
κεφάλαια του πελάτη ή τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα εμποδίζει τους 
ΔΟΕΕ να συμμορφωθούν στα σημεία (δ) 
ή (ε) της παραγράφου 1ε, τότε τα κράτη 
μέλη ορίζουν απαιτήσεις που έχουν 
αντίστοιχο αποτέλεσμα από πλευράς 
προστασίας των δικαιωμάτων του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ουσιαστική απαίτηση ορίζεται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ, και συγκεκριμένα ότι οι ρυθμίσεις που 
διέπουν τη φύλαξη πρέπει να είναι κατάλληλες για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων κυριότητας 
των πελατών ιδιαίτερα στην περίπτωση αφερεγγυότητας του διαχειριστή.  Αυτό συνήθως 
σημαίνει πως χρειάζεται αποτελεσματικός διαχωρισμός των διαχειριστών και των 
περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικούς 
τρόπους σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Η οδηγία ΟΣΕΚΑ όρισε λεπτομερώς το πως πρέπει να 
γίνει κάτι τέτοιο και σχετικές διατάξεις μπορούν λογικά να ισχύσουν και στον ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 846
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας ΔΟΕΕ, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται κατωτέρω, δεν καλείται να 
ορίσει θεματοφύλακα για έναν ΟΕΕ που 
δεν έχει δικαιώματα εξαγοράς τα οποία 
να μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 
πέντε ετών από την ημερομηνία 
σύστασης του ΟΕΕ και ο οποίος, 
σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική 
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και τους στόχους του, πραγματοποιεί 
επενδύσεις και τις εκποιεί σε σποραδική 
βάση.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω είναι:
(α) ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται προς τις 
διατάξεις των άρθρων 16 έως 18 της 
οδηγίας 2006/73/EΚ της Επιτροπής για 
την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/EΚ  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές 
απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας 
των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς 
και τους ορισμούς που ισχύουν για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας 1 με στόχο 
την προστασία των δικαιωμάτων του 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται και, 
ενδεχομένως, των επενδυτών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια 
που τους ανήκουν, υπό τον όρο ότι όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν  να 
τηρηθούν υπό λογιστική ή άλλη μορφή 
και τα οποία εισάγονται προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά  
όπως ορίζεται στο άρθρο 4(1)(14) της 
οδηγίας 2004/39/EΚ ή σε άλλες 
ρυθμιζόμενες αγορές εντός της Ένωσης ή 
τρίτης χώρας ή σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης, φυλάσσονται ασφαλώς 
από οντότητα που πληροί τις 
προϋποθέσεις για να είναι 
θεματοφύλακας σύμφωνα με την οδηγία 
αυτή, και
(β) οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του ΟΕΕ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής σχετικά με το κατά πόσο:
(i) οι  πληρωμές οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών έχουν φυλαχθεί σωστά,
(ii) ο ΔΟΕΕ έχει διαχειριστεί συστήματα 
κατάλληλα για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 
καθ' όλη την περίοδο μετά την τελευταία 
έκθεση και ότι ο ΔΟΕΕ συμμορφώθηκε 
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προς αυτές τις διατάξεις κατά την 
ημερομηνία της έκθεσης,
(iii) ο ΔΟΕΕ είναι ικανός να αποδείξει ότι 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στους επενδυτές ότι 
φυλάσσονται από ή για τον ΟΕΕ, 
πράγματι φυλάσσονται ως αναφέρεται. 
1 ΕΕ L 241, 2.9.2006, σ. 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Τροπολογία 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας ΔΟΕΕ, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται κατωτέρω, δεν καλείται να 
ορίσει θεματοφύλακα για έναν ΟΕΕ που 
δεν έχει δικαιώματα εξαγοράς τα οποία 
να μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 
πέντε ετών από την ημερομηνία 
σύστασης του ΟΕΕ και ο οποίος, 
σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική 
και τους στόχους του, πραγματοποιεί 
επενδύσεις και τις εκποιεί σε σποραδική 
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βάση.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω είναι:
(α) ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται προς τις 
διατάξεις των άρθρων 16 έως 18 της 
οδηγίας 2006/73/EΚ της Επιτροπής για 
την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/EΚ  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές 
απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας 
των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς 
και τους ορισμούς που ισχύουν για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας1  με στόχο 
την προστασία των δικαιωμάτων του 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται και, 
ενδεχομένως, των επενδυτών σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια 
που τους ανήκουν, και
(β) οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του ΟΕΕ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής σχετικά με το κατά πόσο:
(i) οι  πληρωμές οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών έχουν φυλαχθεί σωστά,
ii) ο ΔΟΕΕ έχει διαχειριστεί συστήματα 
κατάλληλα για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 
καθ' όλη την περίοδο μετά την τελευταία 
έκθεση και ότι ο ΔΟΕΕ συμμορφώθηκε 
προς αυτές τις διατάξεις κατά την 
ημερομηνία της έκθεσης,
(iii) ο ΔΟΕΕ είναι ικανός να αποδείξει ότι 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στους επενδυτές ότι 
φυλάσσονται από ή για τον ΟΕΕ, 
πράγματι φυλάσσονται ως αναφέρεται. 
1 ΕΕ L 241, 2.9.2002, σ. 26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περιουσιακά στοιχεία των Ιδιωτικών Επενδυτικών (ΙΕ) Κεφαλαίων, ακόμα κι όταν 
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πρόκειται για χρηματοπιστωτικά μέσα, είναι συχνά ακατάλληλα για να φυλαχθούν από ένα 
πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ το οποίο να  επέχει θέση θεματοφύλακα. Η μη ρευστοποιήσιμη και 
μακροπρόθεσμη φύση τους σημαίνει πως δεν χρειάζονται  υπηρεσίες ειδικευμένου 
θεματοφύλακα υπό τον όρο ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι σωστά διαχωρισμένα. Ένας 
θεματοφύλακας θα αύξανε στην ουσία το κόστος και οι συναλλαγές με καθυστέρηση στη 
συναλλαγή δεν θα πρόσφερα κάποιο όφελος στον επενδυτή. Τα  περισσότερα ΙΕ κεφάλαια δεν 
κάνουν παρά πάνω από 10-15 επενδύσεις σε ολόκληρη την 5ετή επενδυτική περίοδο και είναι 
σχετικά απλές μακροπρόθεσμες επενδύσεις που ελέγχονται εύκολα κατά τον ετήσιο  λογιστικό 
έλεγχο.

Τροπολογία 848
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας ΔΟΕΕ, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται κατωτέρω, δεν καλείται να 
ορίσει θεματοφύλακα για έναν ΟΕΕ που 
δεν έχει δικαιώματα εξαγοράς τα οποία 
να μπορούν να ασκηθούν εντός περιόδου 
πέντε ετών από την ημερομηνία 
σύστασης του ΟΕΕ και ο οποίος, 
σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική 
και τους στόχους του, πραγματοποιεί 
επενδύσεις και τις εκποιεί σε σποραδική 
βάση.
Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται 
ανωτέρω είναι:
(α) ο ΔΟΕΕ συμμορφώνεται προς τις 
διατάξεις των άρθρων 16 έως 18 της 
οδηγίας 2006/73/EΚ της Επιτροπής για 
την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/EΚ  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές 
απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας 
των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς 
και τους ορισμούς που ισχύουν για τους 
σκοπούς της εν λόγω οδηγίας 1 με στόχο 
την προστασία των δικαιωμάτων του 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται και, 
ενδεχομένως, των επενδυτών σε 
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χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια 
που τους ανήκουν, υπό τον όρο ότι όλα τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν  να 
τηρηθούν υπό λογιστική ή άλλη μορφή 
και τα οποία εισάγονται προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά  
όπως ορίζεται στο άρθρο 4(1)(14) της 
οδηγίας 2004/39/EΚ ή σε άλλες 
ρυθμιζόμενες αγορές εντός της Ένωσης ή 
τρίτης χώρας ή σε πολυμερή μηχανισμό 
διαπραγμάτευσης, φυλάσσονται ασφαλώς 
από οντότητα που πληροί τις 
προϋποθέσεις για να είναι 
θεματοφύλακας σύμφωνα με την οδηγία 
αυτή, και
(β) οι ανεξάρτητοι ελεγκτές του ΟΕΕ 
υποβάλλουν ετησίως έκθεση στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής σχετικά με το κατά πόσο:
i) οι  πληρωμές οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους επενδυτές 
κατά την εγγραφή για την αγορά μεριδίων 
ή μετοχών έχουν φυλαχθεί σωστά,
ii) ο ΔΟΕΕ έχει διαχειριστεί συστήματα 
κατάλληλα για τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 
καθ' όλη την περίοδο μετά την τελευταία 
έκθεση και ότι ο ΔΟΕΕ συμμορφώθηκε 
προς αυτές τις διατάξεις κατά την 
ημερομηνία της έκθεσης,
(iii) ο ΔΟΕΕ είναι ικανός να αποδείξει ότι 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
αναφέρονται στους επενδυτές ότι 
φυλάσσονται από ή για τον ΟΕΕ, 
πράγματι φυλάσσονται ως αναφέρεται. 
1 ΕΕ L 241, 2.9.2002, σ. 26.

Or. en
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Τροπολογία 849
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στις περιπτώσεις όπου ένας κλειστού 
τύπου ΟΕΕ λαμβάνει άδεια ως ΔΟΕΕ, 
και ο ΟΕΕ είναι εταιρία με την έδρα της 
σε ένα κράτος μέλος, ο ΔΟΕΕ δεν 
χρειάζεται να ορίσει θεματοφύλακα για 
να ασκήσει τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημεία 
(γα), γ(β), γ(δ) και γ(ε),

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συμπληρωματικά καθήκοντα που έχουν προστεθεί με τις τροπολογίες 68 έως 72 (άρθρο 17, 
παρ. 1, σημεία (γα), γ(β), γ(δ) και γ(ε)) του σχεδίου έκθεση είναι θέματα που αποτελούν ευθύνη 
του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρίας που συστήνεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εταιρικό 
δίκαιο. Στις περιπτώσεις όπου ο ΟΕΕ είναι ο ΔΟΕΕ, και υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα για να επιτραπεί στον ΔΟΕΕ να ασκήσει αυτά τα μέρη των 
καθηκόντων ενός θεματοφύλακα.

Τροπολογία 850
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να επιβληθεί η έννοια του θεματοφύλακα στις διάφορες υφιστάμενες δομές οργανισμών, οι 
εργασίες και τα καθήκοντα του θεματοφύλακα θα πρέπει να ορισθούν με σαφήνεια, θα πρέπει 
δε να επιτρέπεται η ανάθεσή τους σε θεματοφύλακα ή άλλο οργανισμό που να διασφαλίζει την 
ανεξάρτητη επιτέλεσή τους προς όφελος των επενδυτών.
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Τροπολογία 851
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας. 

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ του οποίου 
είναι ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένα ΔΟΕΕ είναι επιλέξιμος να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ του οποίου δεν 
είναι ο διαχειριστής, δεν συντρέχει λόγος για να απαγορευθεί κάτι τέτοιο. Οι απαγορεύσεις 
πρέπει να λειτουργούν μόνο για να αποφεύγονται οι διενέξεις.

Τροπολογία 852
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας. 

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ του οποίου 
είναι ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός πρέπει να λειτουργεί μόνο για να προλαμβάνονται οι διενέξεις: δεν υπάρχει 
λόγος να απαγορευθεί σε έναν ΔΟΕΕ να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ του οποίου 
δεν είναι διαχειριστής (κατά την έννοια της Οδηγίας), εάν κατά τα λοιπά είναι επιλέξιμος να 
λειτουργήσει ως θεματοφύλακας.
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
σχέση με ορισμένους ΟΕΕ που δεν λαμβάνουν ανεξάρτητη νομική μορφή.
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Τροπολογία 853
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας. 

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ του οποίου 
είναι ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός πρέπει να λειτουργεί μόνο για να προλαμβάνονται οι διενέξεις: δεν υπάρχει 
λόγος να απαγορευθεί σε έναν ΔΟΕΕ να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ του οποίου 
δεν είναι διαχειριστής, εάν κατά τα λοιπά είναι επιλέξιμος να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας.

Τροπολογία 854
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ένας ΔΟΕΕ δεν ενεργεί ως 
θεματοφύλακας. 

2. Καμία εταιρία δεν ενεργεί ως ΔΟΕΕ 
και θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπόθεση Madoff κατέδειξε πως χρειάζεται να ενισχυθεί στην ΕΕ η ανεξαρτησία των 
θεματοφυλάκων των επιχειρήσεων διαχείρισης κεφαλαίων και αντιστρόφως. Προκειμένου να 
διατηρηθούν ισχυρές οι δομές διακυβέρνησης και να ελαχιστοποιηθούν οι συγκρούσεις 
συμφερόντων, χρειάζεται η επιχείρηση διαχείρισης κεφαλαίων και ο θεματοφύλακας να είναι 
ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Η απαίτηση περί ανεξαρτησίας πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας συμπεριλαμβανομένου του υπο-παραλήπτη παρακαταθήκης και της υπο-
διαχείρισης.
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Τροπολογία 855
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο θεματοφύλακας ενεργεί ανεξάρτητα και 
αποκλειστικά για το συμφέρον των 
επενδυτών του ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να επιβληθεί η έννοια του θεματοφύλακα στις διάφορες υφιστάμενες δομές οργανισμών, οι 
εργασίες και τα καθήκοντα του θεματοφύλακα θα πρέπει να ορισθούν με σαφήνεια, θα πρέπει 
δε να επιτρέπεται η ανάθεσή τους σε θεματοφύλακα ή άλλο οργανισμό που να διασφαλίζει την 
ανεξάρτητη επιτέλεσή τους προς όφελος των επενδυτών.

Τροπολογία 856
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο θεματοφύλακας ενεργεί ανεξάρτητα και 
αποκλειστικά για το συμφέρον των 
επενδυτών του ΟΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένα ΔΟΕΕ είναι επιλέξιμος να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ του οποίου δεν 
είναι ο διαχειριστής, δεν συντρέχει λόγος για να απαγορευθεί κάτι τέτοιο. Οι απαγορεύσεις 
πρέπει να λειτουργούν μόνο για να αποφεύγονται οι διενέξεις.
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Τροπολογία 857
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο θεματοφύλακας ενεργεί ανεξάρτητα και 
αποκλειστικά για το συμφέρον των 
επενδυτών του ΟΕΕ.

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων τους, 
ο ΔΟΕΕ και ο θεματοφύλακας ενεργούν 
έντιμα, δίκαια, επαγγελματικά, 
ανεξάρτητα και προς το συμφέρον του 
ΟΕΕ ή του συνόλου των επενδυτών του 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός πρέπει να λειτουργεί μόνο για να προλαμβάνονται οι διενέξεις: δεν υπάρχει 
λόγος να απαγορευθεί σε έναν ΔΟΕΕ να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ του οποίου 
δεν είναι διαχειριστής (κατά την έννοια της Οδηγίας), εάν κατά τα λοιπά είναι επιλέξιμος να 
λειτουργήσει ως θεματοφύλακας.
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις.  Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
σχέση με ορισμένους ΟΕΕ που δεν λαμβάνουν ανεξάρτητη νομική μορφή.

Τροπολογία 858
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο θεματοφύλακας ενεργεί ανεξάρτητα και 
αποκλειστικά για το συμφέρον των 
επενδυτών του ΟΕΕ.

Ο θεματοφύλακας ενεργεί ανεξάρτητα και 
αποκλειστικά για το συμφέρον των 
επενδυτών του ΟΕΕ. Ο ΔΟΕΕ και ο 
θεματοφύλακας λειτουργούν ανεξάρτητα 
ο ένας από τον άλλο. Ως ανεξαρτησία 
νοείται ότι ο ΔΟΕΕ και ο θεματοφύλακας 
δεν συνδέονται μέσω κοινής διαχείρισης 
ή ελέγχου, ή μέσω ουσιαστικής άμεσης ή 
έμμεσης συμμετοχής. Αυτό δεν 
επηρεάζεται από καμία ανάθεση 
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σύμφωνα με την παράγραφο 4. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπόθεση Madoff κατέδειξε πως χρειάζεται να ενισχυθεί στην ΕΕ η ανεξαρτησία των 
θεματοφυλάκων των επιχειρήσεων διαχείρισης κεφαλαίων και αντιστρόφως. Προκειμένου να 
διατηρηθούν ισχυρές οι δομές διακυβέρνησης και να ελαχιστοποιηθούν οι συγκρούσεις 
συμφερόντων, χρειάζεται η επιχείρηση διαχείρισης κεφαλαίων και ο θεματοφύλακας να είναι 
ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Η απαίτηση περί ανεξαρτησίας πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας συμπεριλαμβανομένου του υπο-παραλήπτη παρακαταθήκης και της υπο-
διαχείρισης.

Τροπολογία 859
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο θεματοφύλακας ενεργεί ανεξάρτητα και 
αποκλειστικά για το συμφέρον των 
επενδυτών του ΟΕΕ.

Ο θεματοφύλακας ενεργεί ανεξάρτητα για 
το συμφέρον των επενδυτών του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας θεματοφύλακας χρειάζεται να μπορεί να διαχειριστεί τον δικό του κίνδυνο για να 
προστατεύσει τα συμφέροντα των μετόχων και πελατών του. Η Οδηγία πρέπει να επιτρέπει και 
στον θεματοφύλακα τη διαχείριση των δικών του κινδύνων λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές 
συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη.

Τροπολογία 860
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων τους, 
ο ΔΟΕΕ και ο θεματοφύλακας ενεργούν 
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έντιμα, δίκαια, επαγγελματικά, 
ανεξάρτητα και προς το συμφέρον του 
συνόλου των επενδυτών του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις.

Τροπολογία 861
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο -2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διορισμός του θεματοφύλακα από τον 
ΔΟΕΕ πραγματοποιείται με σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 862
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα καθήκοντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μπορούν να επιτελεσθούν 
από θεματοφύλακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να επιβληθεί η έννοια του θεματοφύλακα στις διάφορες υφιστάμενες δομές οργανισμών, οι 
εργασίες και τα καθήκοντα του θεματοφύλακα θα πρέπει να ορισθούν με σαφήνεια, θα πρέπει 
δε να επιτρέπεται η ανάθεσή τους σε θεματοφύλακα ή άλλο οργανισμό που να διασφαλίζει την 
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ανεξάρτητη επιτέλεσή τους προς όφελος των επενδυτών.

Τροπολογία 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι είτε:

(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται ο περιορισμός των οντοτήτων που είναι επιλέξιμες για να γίνουν 
θεματοφύλακες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ. Με δεδομένο τα ευρύ φάσμα των 
διαφορετικών ΟΕΕ που καλύπτει η οδηγία, τα ιδρύματα αυτά δεν είναι πάντα τα πιο αρμόδια 
για την εκτέλεση καθηκόντων θεματοφύλακα όσον αφορά τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία που
διαχειρίζονται οι διάφοροι τύποι ΟΕΕ. Επιπλέον, ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα απαράδεκτη συγκέντρωση κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να 
προκαλέσει περιττό κόστος και να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες επένδυσης σε 
περιουσιακά στοιχεία σε τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 864
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι είτε:

(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ότι ένας θεματοφύλακας μπορεί να είναι μόνο ένα πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή συγκέντρωση κινδύνων.  Για να προστατευθεί ο 
ανταγωνισμός, θα πρέπει να μπορούν να επιτελούν λειτουργίες θεματοφύλακα άλλα είδη 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι επιλέξιμες οντότητες δεν πρέπει να περιορίζονται σε 
πιστωτικά ιδρύματα ή επενδυτικές εταιρίες. Και άλλοι οργανισμοί θα έπρεπε να μπορούν να 
ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα, καθώς έτσι προάγεται ο ανταγωνισμός και 
αυξάνεται η ποιότητα της υπηρεσίας. Θα πρέπει να προβλέπεται η ενδεδειγμένη εποπτεία για 
τους οργανισμούς αυτούς.

Τροπολογία 865
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 

3. Ο θεματοφύλακας είναι είτε:
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σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ενδεδειγμένο να επιτραπεί στις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, να εξουσιοδοτούνται ως θεματοφύλακες και τα αμοιβαία κεφάλαια 
κλειστού τύπου να χρησιμοποιούν οντότητες, όπως λογιστικά και δικηγορικά γραφεία για την 
επιτέλεση καθηκόντων θεματοφύλακα. 

Τροπολογία 866
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι είτε:

(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en
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Τροπολογία 867
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι είτε:

(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν περιορισθούν οι οντότητες που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του θεματοφύλακα, ο 
αριθμός των θεματοφυλάκων θα μειωθεί, επιφέροντας μεγαλύτερη συγκέντρωση κινδύνων και 
αυξημένο συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 

3. Ο θεματοφύλακας είναι:
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(αναδιατύπωση).
(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να επεκταθεί ο κατάλογος των οντοτήτων που επιτρέπεται 
να είναι θεματοφύλακας. Το να περιορισθεί ο κατάλογος αυτός μόνο στα πιστωτικά ιδρύματα, 
όπως προτείνει η Επιτροπή, φαίνεται παράλογο ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του καταλόγου των 
θεματοφυλάκων που εντάσσονται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 869
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι:

(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τη σημαντική επιρροή της έκθεσης Gauzès και της 
συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής Προεδρίας. 
Αυτή η κατηγορία επιλέξιμων θεματοφυλάκων  πρέπει να περιληφθεί  καθώς η αναφορά στο 
κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ αποτελεί σημαντικό θέμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η Οδηγία 
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ΔΟΕΕ προτείνει ότι ο ΔΟΕΕ μπορεί να διαχειρίζεται ΟΕΕ σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος 
μέλος καταγωγής του ΟΕΕ θα εγκρίνει τον θεματοφύλακα για τον ΟΕΕ.

Τροπολογία 870
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι:

(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 871
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι είτε:
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(α) πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Κοινότητα και 
έχει λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2006/48/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 872
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/39/EΚ για να παρέχει και την 
παρεπόμενη υπηρεσία φύλαξης και 
διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων 
για λογαριασμό πελατών σύμφωνα με το 
Τμήμα Β(1) του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας, το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν περιορισθούν οι οντότητες που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του θεματοφύλακα, ο 
αριθμός των θεματοφυλάκων θα μειωθεί, επιφέροντας μεγαλύτερη συγκέντρωση κινδύνων και 
αυξημένο συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/39/EΚ για να παρέχει και την 
παρεπόμενη υπηρεσία φύλαξης και 
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διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων 
για λογαριασμό πελατών σύμφωνα με το 
Τμήμα Β(1) του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας, το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να επεκταθεί ο κατάλογος των οντοτήτων που επιτρέπεται 
να είναι θεματοφύλακας. Το να περιορισθεί ο κατάλογος αυτός μόνο στα πιστωτικά ιδρύματα, 
όπως προτείνει η Επιτροπή, φαίνεται παράλογο ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του καταλόγου των 
θεματοφυλάκων που εντάσσονται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/39/EΚ για να παρέχει και την 
παρεπόμενη υπηρεσία φύλαξης και 
διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων 
για λογαριασμό πελατών σύμφωνα με το 
Τμήμα Β(1) του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας, το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται ο περιορισμός των οντοτήτων που είναι επιλέξιμες για να γίνουν 
θεματοφύλακες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ. Με δεδομένο τα ευρύ φάσμα των 
διαφορετικών ΟΕΕ που καλύπτει η οδηγία, τα ιδρύματα αυτά δεν είναι πάντα τα πιο αρμόδια 
για την εκτέλεση καθηκόντων θεματοφύλακα όσον αφορά τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία που 
διαχειρίζονται οι διάφοροι τύποι ΟΕΕ. Επιπλέον, ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα απαράδεκτη συγκέντρωση κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να 
προκαλέσει περιττό κόστος και να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες επένδυσης σε 
περιουσιακά στοιχεία σε τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 875
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/39/EΚ για να παρέχει και την 
παρεπόμενη υπηρεσία φύλαξης και 
διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων 
για λογαριασμό πελατών σύμφωνα με το 
Τμήμα Β(1) του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας, το οποίο έχει την 
καταστατική του έδρα στην Ένωση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ότι ένας θεματοφύλακας μπορεί να είναι μόνο ένα πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή συγκέντρωση κινδύνων.  Για να προστατευθεί ο 
ανταγωνισμός, θα πρέπει να μπορούν να επιτελούν λειτουργίες θεματοφύλακα άλλα είδη 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι επιλέξιμες οντότητες δεν πρέπει να περιορίζονται σε 
πιστωτικά ιδρύματα ή επενδυτικές εταιρίες. Και άλλοι οργανισμοί θα έπρεπε να μπορούν να 
ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα, καθώς έτσι προάγεται ο ανταγωνισμός και 
αυξάνεται η ποιότητα της υπηρεσίας. Θα πρέπει να προβλέπεται η ενδεδειγμένη εποπτεία για 
τους οργανισμούς αυτούς.

Τροπολογία 876
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την 
οδηγία 2004/39/EΚ για να παρέχει 
παρεπόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με το 
Τμήμα Β(1) του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας οδηγίας, το οποίο έχει την 
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καταστατική του έδρα στην Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 877
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αγ) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
την καταστατική της έδρα στην 
Κοινότητα και έχει λάβει άδεια σύμφωνα 
με την οδηγία 2004/39/ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία 878
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αδ) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ενδεδειγμένο να επιτραπεί στις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, να εξουσιοδοτούνται ως θεματοφύλακες και τα αμοιβαία κεφάλαια 
κλειστού τύπου να χρησιμοποιούν οντότητες, όπως λογιστικά και δικηγορικά γραφεία για την 
επιτέλεση καθηκόντων θεματοφύλακα. 
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Τροπολογία 879
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αδ) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τη σημαντική επιρροή της έκθεσης Gauzès και της 
συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής Προεδρίας. 
Αυτή η κατηγορία επιλέξιμων θεματοφυλάκων  πρέπει να περιληφθεί  καθώς η αναφορά στο 
κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ αποτελεί σημαντικό θέμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η Οδηγία 
ΔΟΕΕ προτείνει ότι ο ΔΟΕΕ μπορεί να διαχειρίζεται ΟΕΕ σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος 
μέλος καταγωγής του ΟΕΕ θα εγκρίνει τον θεματοφύλακα για τον ΟΕΕ.

Τροπολογία 880
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αδ) μια επιχείρηση επενδύσεων που έχει 
λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 
2004/39/ΕΚ,

Or. en
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Τροπολογία 881
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αε) νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ για να 
ενεργεί ως θεματοφύλακας, το οποίο 
υπόκειται σε προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και σε συνεχή εποπτεία και το 
οποίο μπορεί να παράσχει επαρκείς 
χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές 
εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
επιτελέσει με ουσιαστικό τρόπο τις 
βασικές λειτουργίες του θεματοφύλακα 
και να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που 
ενέχουν οι λειτουργίες αυτές, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν περιορισθούν οι οντότητες που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του θεματοφύλακα, ο 
αριθμός των θεματοφυλάκων θα μειωθεί, επιφέροντας μεγαλύτερη συγκέντρωση κινδύνων και 
αυξημένο συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αε) νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ για να 
ενεργεί ως θεματοφύλακας, το οποίο 
υπόκειται σε προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και σε συνεχή εποπτεία και το 
οποίο μπορεί να παράσχει επαρκείς 
χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές 
εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 



PE439.132v01-00 122/186 AM\805037EL.doc

EL

επιτελέσει με ουσιαστικό τρόπο τις 
βασικές λειτουργίες του θεματοφύλακα 
και να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που 
ενέχουν οι λειτουργίες αυτές, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται ο περιορισμός των οντοτήτων που είναι επιλέξιμες για να γίνουν 
θεματοφύλακες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ. Με δεδομένο τα ευρύ φάσμα των 
διαφορετικών ΟΕΕ που καλύπτει η οδηγία, τα ιδρύματα αυτά δεν είναι πάντα τα πιο αρμόδια 
για την εκτέλεση καθηκόντων θεματοφύλακα όσον αφορά τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία που 
διαχειρίζονται οι διάφοροι τύποι ΟΕΕ. Επιπλέον, ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα απαράδεκτη συγκέντρωση κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να 
προκαλέσει περιττό κόστος και να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες επένδυσης σε 
περιουσιακά στοιχεία σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 883
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αε) νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ για να 
ενεργεί ως θεματοφύλακας, το οποίο 
υπόκειται σε προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και σε συνεχή εποπτεία και το 
οποίο μπορεί να παράσχει επαρκείς 
χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές 
εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
επιτελέσει με ουσιαστικό τρόπο τις 
βασικές λειτουργίες του θεματοφύλακα 
και να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που 
ενέχουν οι λειτουργίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ότι ένας θεματοφύλακας μπορεί να είναι μόνο ένα πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή συγκέντρωση κινδύνων.  Για να προστατευθεί ο 
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ανταγωνισμός, θα πρέπει να μπορούν να επιτελούν λειτουργίες θεματοφύλακα άλλα είδη 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι επιλέξιμες οντότητες δεν πρέπει να περιορίζονται σε
πιστωτικά ιδρύματα ή επενδυτικές εταιρίες. Και άλλοι οργανισμοί θα έπρεπε να μπορούν να 
ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών θεματοφύλακα, καθώς έτσι προάγεται ο ανταγωνισμός και 
αυξάνεται η ποιότητα της υπηρεσίας. Θα πρέπει να προβλέπεται η ενδεδειγμένη εποπτεία για 
τους οργανισμούς αυτούς.

Τροπολογία 884
Gay Mitchell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αε) νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΟΕΕ για να 
ενεργεί ως θεματοφύλακας, το οποίο 
υπόκειται σε προληπτικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και σε συνεχή εποπτεία και το 
οποίο μπορεί να παράσχει επαρκείς 
χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές 
εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
επιτελέσει με ουσιαστικό τρόπο τις 
βασικές λειτουργίες του θεματοφύλακα 
και να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που 
ενέχουν οι λειτουργίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τη σημαντική επιρροή της έκθεσης Gauzès και της 
συμβιβαστικής πρότασης της Σουηδικής Προεδρίας. 
Αυτή η κατηγορία επιλέξιμων θεματοφυλάκων  πρέπει να περιληφθεί  καθώς η αναφορά στο 
κράτος μέλος καταγωγής του ΟΕΕ αποτελεί σημαντικό θέμα. Αυτό οφείλεται στο ότι η Οδηγία 
ΔΟΕΕ προτείνει ότι ο ΔΟΕΕ μπορεί να διαχειρίζεται ΟΕΕ σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος 
μέλος καταγωγής του ΟΕΕ θα εγκρίνει τον θεματοφύλακα για τον ΟΕΕ.
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Τροπολογία 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αστ) νομικό πρόσωπο που επιτελεί 
λειτουργίες θεματοφύλακα στο πλαίσιο 
επαγγελματικών ή επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, για την άσκηση των 
οποίων υπόκειται σε προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και σε συνεχή 
εποπτεία και που μπορεί να παράσχει 
επαρκείς χρηματοπιστωτικές και 
επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να είναι 
σε θέση να επιτελέσει με ουσιαστικό 
τρόπο τις βασικές λειτουργίες του 
θεματοφύλακα και να αντεπεξέλθει στις 
δεσμεύσεις που ενέχουν οι λειτουργίες 
αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να επεκταθεί ο κατάλογος των οντοτήτων που επιτρέπεται 
να είναι θεματοφύλακας. Το να περιορισθεί ο κατάλογος αυτός μόνο στα πιστωτικά ιδρύματα, 
όπως προτείνει η Επιτροπή, φαίνεται παράλογο ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του καταλόγου των 
θεματοφυλάκων που εντάσσονται στην οδηγία ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 886
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αζ) ίδρυμα που υπόκειται σε 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και 
σε συνεχή εποπτεία και που μπορεί να 
παράσχει επαρκείς χρηματοπιστωτικές 
και επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να 
είναι σε θέση να εκτελέσει με ουσιαστικό 
τρόπο τα συναφή καθήκοντα του 



AM\805037EL.doc 125/186 PE439.132v01-00

EL

θεματοφύλακα και να αντεπεξέλθει στις 
δεσμεύσεις που ενέχουν τα καθήκοντα 
αυτά· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις που ρυθμίζονται καταλλήλως από τα κράτη μέλη να ενεργούν 
ως θεματοφύλακες, όπως οι εταιρίες διαχειριστές (trustee) οι οποίες  δεν έχουν κανένα λόγο να 
επιδιώκουν επενδυτικές δραστηριότητες που απαιτούν καθεστώς επενδυτικών εταιριών 
καταχωρημένων στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Τροπολογία 887
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αζ) ίδρυμα που υπόκειται σε 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και 
σε συνεχή εποπτεία και που μπορεί να 
παράσχει επαρκείς χρηματοπιστωτικές 
και επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να 
είναι σε θέση να εκτελέσει με ουσιαστικό 
τρόπο τα συναφή καθήκοντα του 
θεματοφύλακα και να αντεπεξέλθει στις 
δεσμεύσεις που ενέχουν τα καθήκοντα 
αυτά. 

Or. en

Τροπολογία 888
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αη) ίδρυμα που, στη χώρα ίδρυσής του,  
υπόκειται σε ειδικές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και εποπτεία όσον αφορά την 
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παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε άλλους.

Or. en

Τροπολογία 889
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αθ) στην περίπτωση αμοιβαίου 
κεφαλαίου κλειστού τύπου, νομικό 
πρόσωπο που υπόκειται σε προληπτικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις και σε συνεχή 
εποπτεία και που μπορεί να παράσχει 
επαρκείς χρηματοπιστωτικές και 
επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να είναι 
σε θέση να επιτελέσει με ουσιαστικό 
τρόπο τις βασικές λειτουργίες του 
θεματοφύλακα και να αντεπεξέλθει στις 
δεσμεύσεις που ενέχουν οι λειτουργίες 
αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ενδεδειγμένο να επιτραπεί στις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, να εξουσιοδοτoύνται ως θεματοφύλακες και τα αμοιβαία κεφάλαια 
κλειστού τύπου να χρησιμοποιούν οντότητες, όπως λογιστικά και δικηγορικά γραφεία για την 
επιτέλεση καθηκόντων θεματοφύλακα. 

Τροπολογία 890
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αι) επιπροσθέτως προς τις διατάξεις των 
στοιχείων α), β) και γ) της παραγράφου 1, 
στην περίπτωση των ΟΕΕ που δεν έχουν 
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περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να 
τεθούν υπό φύλαξη, σύμφωνα με το 
στοιχείο β), περίπτωση i) της 
παραγράφου 1 ή που είναι παράγωγα, ο 
θεματοφύλακας μπορεί να είναι μια 
οντότητα που επιτελεί λειτουργίες 
θεματοφύλακα στο πλαίσιο 
επαγγελματικών ή επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, για την άσκηση των 
οποίων υπόκειται σε νομικά 
αναγνωρισμένη υποχρεωτική 
επαγγελματική καταχώρηση ή σε νομικές 
ή κανονιστικές διατάξεις ή κανόνες 
επαγγελματικής συμπεριφοράς και που 
μπορεί να παράσχει επαρκείς 
χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές 
εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
επιτελέσει με ουσιαστικό τρόπο τις 
βασικές λειτουργίες του θεματοφύλακα 
και να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που 
ενέχουν οι λειτουργίες αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν περιορισθούν οι οντότητες που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του θεματοφύλακα, ο 
αριθμός των θεματοφυλάκων θα μειωθεί, επιφέροντας μεγαλύτερη συγκέντρωση κινδύνων και 
αυξημένο συστημικό κίνδυνο.

Τροπολογία 891
Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α ια) οντότητα που επιτελεί λειτουργίες 
θεματοφύλακα στο πλαίσιο 
επαγγελματικών ή επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, για την άσκηση των 
οποίων υπόκειται σε νομικά 
αναγνωρισμένη υποχρεωτική 
επαγγελματική καταχώρηση ή σε νομικές 
ή κανονιστικές διατάξεις ή κανόνες 
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επαγγελματικής συμπεριφοράς και που 
μπορεί να παράσχει επαρκείς 
χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές 
εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
επιτελέσει με ουσιαστικό τρόπο τις 
βασικές λειτουργίες του θεματοφύλακα 
και να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που 
ενέχουν οι λειτουργίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν ενδείκνυται ο περιορισμός των οντοτήτων που είναι επιλέξιμες για να γίνουν 
θεματοφύλακες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ. Με δεδομένο τα ευρύ φάσμα των 
διαφορετικών ΟΕΕ που καλύπτει η οδηγία, τα ιδρύματα αυτά δεν είναι πάντα τα πιο αρμόδια 
για την εκτέλεση καθηκόντων θεματοφύλακα όσον αφορά τα ειδικά περιουσιακά στοιχεία που 
διαχειρίζονται οι διάφοροι τύποι ΟΕΕ. Επιπλέον, ο περιορισμός αυτός θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα απαράδεκτη συγκέντρωση κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να 
προκαλέσει περιττό κόστος και να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες επένδυσης σε 
περιουσιακά στοιχεία σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 892
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Για τους ΔΟΕΕ που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση, ανεξάρτητα 
από την έδρα του εγκεκριμένου ΟΕΕ, ο 
θεματοφύλακας είναι πιστωτικό ίδρυμα το 
οποίο έχει την καταστατική του έδρα στην 
Ένωση και έχει λάβει άδεια σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/48/ΕΚ.

Για τους ΔΟΕΕ που είναι εγκατεστημένοι 
σε τρίτη χώρα, ο θεματοφύλακας είναι 
ένα ρυθμιζόμενο πιστωτικό ίδρυμα στην 
εν λόγω τρίτη χώρα.

Or. en
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Τροπολογία 893
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση).

3. Ο θεματοφύλακας είναι πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει την καταστατική του 
έδρα στην Κοινότητα και έχει λάβει άδεια 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/48/ΕΚ ή έχει 
την έδρα του σε άλλες δικαιοδοσίες με 
ισοδύναμες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός των θεματοφυλάκων στα ιδρύματα της ΕΕ, πέραν του ότι έχει προστατευτικό 
χαρακτήρα, θα περιορίσει τον αριθμό των θεματοφυλάκων και θα εκτοξεύσει στα ύψη το 
κόστος για τους επενδυτές.

Τροπολογία 894
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Επιπροσθέτως προς τις διατάξεις των 
στοιχείων α), αβ) και αγ) της παραγράφου 
3, για τους ΟΕΕ που δεν έχουν 
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν εντός περιόδου 5 ετών από την 
ημερομηνία σύστασης εκάστου ΟΕΕ και 
που, σύμφωνα με την επενδυτική 
στρατηγική τους και τους επενδυτικούς 
στόχους τους, πραγματοποιούν 
επενδύσεις αποκλειστικά και μόνο σε 
σποραδική βάση, ο θεματοφύλακας 
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μπορεί να είναι είτε:
(α) νομικό πρόσωπο που υπόκειται σε 
προληπτικές κανονιστικές ρυθμίσεις και 
σε συνεχή εποπτεία και που μπορεί να 
παράσχει επαρκείς χρηματοπιστωτικές 
και επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να 
είναι σε θέση να επιτελέσει με ουσιαστικό 
τρόπο τις βασικές λειτουργίες του 
θεματοφύλακα και να αντεπεξέλθει στις 
δεσμεύσεις που ενέχουν οι λειτουργίες 
αυτές, είτε: 
(β) νομικό πρόσωπο που επιτελεί 
λειτουργίες θεματοφύλακα στο πλαίσιο 
επαγγελματικών ή επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων, για την άσκηση των 
οποίων υπόκειται σε υποχρέωση νομικά 
αναγνωρισμένης υποχρεωτικής 
επαγγελματικής καταχώρησης ή σε 
νομικές ή κανονιστικές διατάξεις ή 
κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς 
και που μπορεί να παράσχει επαρκείς 
χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές 
εγγυήσεις, ώστε να είναι σε θέση να 
επιτελέσει με ουσιαστικό τρόπο τις 
βασικές λειτουργίες του θεματοφύλακα 
και να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που 
ενέχουν οι λειτουργίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αλλαγή που πραγματοποιείται για να αποσαφηνιστεί ότι πρόκειται για νέα κατηγορία 
επιλέξιμων θεματοφυλάκων και για να γίνει αντιστοίχιση με την προηγηθείσα προσθήκη του 
στοιχείου γ).

Τροπολογία 895
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οποιοσδήποτε διορισμός 
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θεματοφύλακα υπόκειται σε έγκριση εκ 
μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ. Η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιτρέψει τον διορισμό 
περισσότερων από έναν θεματοφυλάκων, 
εφόσον είναι πεπεισμένη ότι τούτο δεν 
πρόκειται να θίξει την ορθή εκπλήρωση 
όλων των υποχρεώσεων του 
θεματοφύλακα που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για διορισμό ενός και μοναδικού θεματοφύλακα είναι ανεπίτρεπτα περιοριστική και 
ενέχει κινδύνους. Προκαλεί συγκέντρωση των λειτουργιών με αντιεμπορικό τρόπο και καθιστά 
δύσκολη για τους ΔΟΕΕ τη διαπραγμάτευση ανταγωνιστικών τιμών για την παροχή υπηρεσιών, 
ζημιώνοντας τα κέρδη των επενδυτών. Η εξάρτηση του διορισμού από την έγκριση της 
αρμόδιας αρχής θα διασφαλίσει την τήρηση των ορθών προτύπων.  Τούτο θα συμβάλει στη 
διασφάλιση της αναλογικότητας στο πλαίσιο της οδηγίας, επιτρέποντας στις υπηρεσίες να 
διαρθρωθούν με τον πιο αποδοτικό από απόψεως κόστους τρόπο, πράγμα που θα είναι 
ιδιαίτερα επωφελές για τους μικρότερους ΟΕΕ.

Τροπολογία 896
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Για έναν εγκατεστημένο στην Ένωση 
ΟΕΕ, ο διορισμένος θεματοφύλακας είναι 
εγκατεστημένος στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΟΕΕ. Οποιοσδήποτε 
διορισμός θεματοφύλακα υπόκειται σε 
έγκριση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΕΕ. 
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
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καταγωγής του ΟΕΕ μπορούν να 
επιτρέπουν στα ιδρύματα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και είναι εγκατεστημένα σε 
άλλο κράτος μέλος να διορίζονται 
θεματοφύλακες.

Or. en

Τροπολογία 897
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Όταν ο ΟΕΕ που τελεί υπό τη 
διαχείριση εγκεκριμένου ΔΟΕΕ εδρεύει 
στην Ένωση, ο θεματοφύλακας μπορεί να 
έχει την καταστατική του έδρα σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε απαίτηση να έχει ο θεματοφύλακας την καταστατική έδρα του στο ίδιο κράτος 
μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο ΟΕΕ αντιτίθεται στις προσπάθειες δημιουργίας ενιαίας 
αγοράς στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Εγκυμονεί επίσης συστημικούς κινδύνους σε 
μικρότερα κράτη μέλη, όπου μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός ιδρυμάτων πληροί τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για να γίνει θεματοφύλακας σε αναλογία προς τον αριθμό των 
ΟΕΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις λογαριασμών ΟΕΕ ανά 
θεματοφύλακα.

Τροπολογία 898
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Όταν ο ΟΕΕ που τελεί υπό τη 
διαχείριση εγκεκριμένου ΔΟΕΕ εδρεύει 
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σε τρίτη χώρα, ο θεματοφύλακας έχει την 
καταστατική του έδρα στην Ένωση, 
εκτός αν πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ και της τρίτης 
χώρας στην οποία εδρεύει ο ΟΕΕ έχουν 
υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών·
(β) η νομοθεσία της τρίτης χώρας όπου 
εδρεύει ο ΟΕΕ είναι συμβατή με τα 
πρότυπα που ορίζουν οι διεθνείς 
οργανισμοί·
(γ) η τρίτη χώρα όπου εδρεύει ο ΟΕΕ 
αποτελεί αντικείμενο απόφασης 
λαμβανόμενης δυνάμει της παραγράφου 
3δ, στην οποία δηλώνεται ότι τα πρότυπα 
για την πρόληψη της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας είναι ισοδύναμα με αυτά 
που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ·
(δ) το κράτος μέλος καταγωγής του 
ΔΟΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία με την 
τρίτη χώρα όπου εδρεύει ο ΟΕΕ, η οποία 
είναι απολύτως σύμφωνη με τα πρότυπα 
που ορίζονται στο άρθρο 26 του 
υποδείγματος φορολογικής σύμβασης του 
ΟΟΣΑ και εξασφαλίζει αποτελεσματική 
ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά 
θέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΕ που εδρεύουν σε τρίτες χώρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν θεματοφύλακες 
σε τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Τα καθεστώτα των τρίτων 
χωρών πρέπει να είναι συμβατά με τα καθεστώτα που ορίζουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η 
Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγορών (IOSCO) για να εξασφαλίζονται επαρκή 
πρότυπα. Στο στοιχείο γ), γίνεται αναφορά σε τροπολογία στο άρθρο 17, παράγραφος 3δ του 
σχεδίου έκθεσης.
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Τροπολογία 899
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3στ. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
ΔΟΕΕ να καταθέτουν τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων 
έχουν την κυριότητα εξ ονόματος του 
ΟΕΕ που διαχειρίζονται, σε λογαριασμό ή 
λογαριασμούς που ανοίγουν σε τρίτο, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες 
επιδεικνύουν όλη την δέουσα 
επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά 
την επιλογή, το διορισμό και την 
περιοδική επανεξέταση του εν λόγω 
τρίτου και των ρυθμίσεων που αφορούν 
την κυριότητα και φύλαξη αυτών των 
χρηματοπιστωτικών μέσων.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τους ΔΟΕΕ να λαμβάνουν υπόψη τους 
την πραγματογνωσία και την φήμη στην 
αγορά του εν λόγω τρίτου, καθώς και 
κάθε νομική απαίτηση ή πρακτική της 
αγοράς που θα μπορούσε να επηρεάσει 
αρνητικά τα δικαιώματα των ΟΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτηθεί από τους ΔΟΕΕ να αποδεχθούν την πρωτογενή ευθύνη και να 
ακολουθούν τις ίδιες απαιτήσεις με τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και να τις ενσωματώσουν στο αναθεωρημένο κείμενο, 
μετατρέποντας τις αναφορές στους πελάτες και στις επενδυτικές εταιρείες σε αναφορές σε ΟΕΕ 
και ΔΟΕΕ.  
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Τροπολογία 900
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ζ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εάν 
η φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων 
εξ ονόματος άλλου προσώπου υπόκειται 
σε ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις και 
εποπτεία σε δικαιοδοσία στην οποία μια 
επενδυτική εταιρεία προτείνει να 
κατατεθούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
των πελατών σε τρίτο, η επενδυτική 
εταιρεία δεν θα καταθέσει αυτά τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στην εν λόγω 
δικαιοδοσία σε τρίτο που δεν υπόκειται 
στις εν λόγω κανονιστικές ρυθμίσεις και 
εποπτεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτηθεί από τους ΔΟΕΕ να αποδεχθούν την κύρια ευθύνη και να ακολουθούν 
τις ίδιες απαιτήσεις με τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να τις ενσωματώσουν στο αναθεωρημένο κείμενο, μετατρέποντας τις αναφορές 
στους πελάτες και στις επενδυτικές εταιρείες σε αναφορές σε ΟΕΕ και ΔΟΕΕ.  

Τροπολογία 901
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3η. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ΔΟΕΕ δεν θα καταθέτουν τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα των οποίων 
έχουν την κυριότητα εξ ονόματος ενός 
ΟΕΕ σε τρίτο, εγκατεστημένο σε τρίτη 
χώρα που δεν διαθέτει κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την κυριότητα και 
τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων 
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για λογαριασμό άλλου προσώπου, εκτός 
εάν πληρούται μια από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
(α) η φύση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων ή των επενδυτικών υπηρεσιών που 
σχετίζονται με αυτά τα μέσα απαιτεί να 
κατατεθούν σε τρίτο στην εν λόγω τρίτη 
χώρα·
(β) σε περίπτωση που ο ΔΟΕΕ έχει την 
κυριότητα αυτών των  
χρηματοπιστωτικών μέσων εξ ονόματος 
επαγγελματία πελάτη, ο τελευταίος ζητεί 
εγγράφως από την εταιρεία να καταθέσει 
τα μέσα αυτά σε τρίτο στην εν λόγω τρίτη 
χώρα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να απαιτηθεί από τους ΔΟΕΕ να αποδεχθούν την κύρια ευθύνη και να ακολουθούν 
τις ίδιες απαιτήσεις με τις εταιρείες που είναι καταχωρημένες στις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων και να τις ενσωματώσουν στο αναθεωρημένο κείμενο, μετατρέποντας τις αναφορές 
στους πελάτες και στις επενδυτικές εταιρείες σε αναφορές σε ΟΕΕ και ΔΟΕΕ.  

Τροπολογία 902
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3θ. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
για τον καθορισμό των προϋποθέσεων 
που πρέπει να πληρούν τα ιδρύματα που 
είναι επιλέξιμα ως θεματοφύλακες.  
Τα μέτρα αυτά, 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

Τροπολογία 903
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από τις γενικές υποχρεώσεις ανάθεσης.

Τροπολογία 904
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες για τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών οι θεματοφύλακες να 
εκτελούν οι ίδιοι τα καθήκοντά τους, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των 
καταθέσεων. Χωρίς αυτό, το άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο 2 θα ήταν περιττό.
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Τροπολογία 905
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδες για τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών οι θεματοφύλακες να 
εκτελούν οι ίδιοι τα καθήκοντά τους, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των 
καταθέσεων. Χωρίς αυτό, το άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο 2 θα ήταν περιττό.

Τροπολογία 906
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δεν επιτρέπεται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση των καθηκόντων του θεματοφύλακα είναι επιζήμια για την προστασία των 
επενδυτών και για την ικανότητα του ΔΟΕΕ και των εποπτικών αρχών να ασκούν τα 
καθήκοντά τους.
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Τροπολογία 907
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν λειτουργίες σε οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο εκτός του ΟΕΕ ή του 
ΔΟΕΕ ή κάποιου συνδεδεμένου με 
αυτούς φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα επιδεικνύουν τη δέουσα επιδεξιότητα, 
μέριμνα και επιμέλεια κατά την επιλογή, 
το διορισμό και την περιοδική 
επανεξέταση του εν λόγω προσώπου και 
των ρυθμίσεών του όσον αφορά τα 
ζητήματα που του ανατίθενται.  

Or. en

Τροπολογία 908
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Ο θεματοφύλακας δύναται να αναθέσει 
σε τρίτους τις λειτουργίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ο 
τρίτος δύναται πάλι να πραγματοποιήσει 
περαιτέρω ανάθεση αυτών των 
λειτουργιών. 
Σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας 
κάνει χρήση των υπηρεσιών τρίτου για 
τον σκοπό της επιτέλεσης της λειτουργίας 
που αναφέρεται στο στοιχείο β) της 
παραγράφου 1, πρέπει να αποδείξει ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
όσον αφορά τον χαρακτήρα και το προφίλ 
του ενδιαφερόμενου ΟΕΕ:  
(α) ο τρίτος υπόκειται στο κατάλληλο 
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επίπεδο εποπτείας στην ενδιαφερόμενη 
δικαιοδοσία·
(β) ο τρίτος διαθέτει διαρθρώσεις και 
πραγματογνωσία που είναι κατάλληλες 
και ανάλογες προς τον χαρακτήρα και 
την εμβέλεια των δικαιωμάτων στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν 
στον ΟΕΕ·
(γ) ο τρίτος υπόκειται σε περιοδικούς 
ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι έχει στην κατοχή του τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και άλλους 
τίτλους·
(δ) ο τρίτος διαχωρίζει τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και άλλους 
τίτλους από τα δικά του περιουσιακά 
στοιχεία· και
(ε) ο τρίτος δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιεί τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
χωρίς προηγούμενη συναίνεση του ΔΟΕΕ 
και δεν έχουν ανακληθεί ο 
θεματοφύλακας και η συναίνεση αυτή· 
στις περιπτώσεις περαιτέρω ανάθεσης, η 
απαιτούμενη προηγούμενη συναίνεση 
πρέπει να δοθεί από τον θεματοφύλακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος απαγόρευσης της ανάθεσης οιωνδήποτε από τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Η παρούσα τροποποίηση αντανακλά με μεγαλύτερη ακρίβεια τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
ένας θεματοφύλακας πρέπει να χρησιμοποιεί υπο-παραλήπτες παρακαταθήκης ως παρόχους 
στην αλυσίδα της μεσολάβησης. Η διατύπωση αυτή προέρχεται από την συμβιβαστική πρόταση 
V3 της σουηδικής προεδρίας.
Επιπλέον δεν ενδείκνυται η εφαρμογή μιας λύσης για όλες τις περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να 
πρέπει να γίνει αναφορά στο χαρακτήρα και το προφίλ του ΟΕΕ.
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Τροπολογία 909
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Ο θεματοφύλακας δύναται να διορίσει 
τρίτους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος απαγόρευσης του διορισμού κατάλληλα κατηρτισμένων τρίτων για 
την εκτέλεση οιωνδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 910
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες, με την επιφύλαξη της 
έγκρισης της αρμόδιας αρχής του 
κράτους μέλους. 
Ο θεματοφύλακας πρέπει να σέβεται τις 
βέλτιστες πρακτικές και τα αυστηρά 
πρότυπα επίδειξης επιμέλειας κατά την 
επιλογή του υποθεματοφύλακα και κατά 
τη συνεχή παρακολούθηση των 
επιδόσεών του.
Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ 
και κατευθυντήριες γραμμές για τον 
καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να 
εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές για να 
αξιολογούν κατά πόσο οι θεματοφύλακες 
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συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας της παραγράφου 2.   

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεματοφύλακες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν σε υποθεματοφύλακες τις 
αρμοδιότητές τους, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται τις κατάλληλες απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας.

Τροπολογία 911
Pascal Canfin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν ορισμένα μη ουσιώδη
καθήκοντα σε άλλους θεματοφύλακες.

Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ για τον 
περαιτέρω καθορισμό των ουσιωδών 
καθηκόντων ενός θεματοφύλακα. 
Τα μέτρα αυτά, 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

Οι θεματοφύλακες απαγορεύεται να αναθέσουν όλα τα καθήκοντά τους, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η μετατροπή τους σε εταιρείες χωρίς ουσιαστική αρμοδιότητα.
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Τροπολογία 912
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες εξαιρουμένων της 
παρακολούθησης και της εποπτείας 
αυτών των υποθεματοφυλάκων. Οι 
θεματοφύλακες δύνανται να αναθέσουν 
τα καθήκοντά τους σε υποθεματοφύλακες 
που δεν εδρεύουν στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 913
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες. Εάν το καθήκον 
συνίσταται στη φύλαξη των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, δυνάμει του 
άρθρου 17, παράγραφος 1, στοιχείο β), 
δύναται επίσης να ανατεθεί σε 
θεματοφύλακα σε τρίτη χώρα που πληροί 
τους όρους που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) έως γ) του δεύτερου εδαφίου του 
άρθρου 38, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντά του και 
ειδικότερα την ασφαλή φύλαξη σε άλλο θεματοφύλακα σε τρίτη χώρα, δεδομένου ότι οι τίτλοι 
μπορούν συνήθως να φυλάσσονται με ασφάλεια μόνο στη χώρα, όπου εδρεύει ο εκδότης. Τούτο 
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είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί στο σημείο της οδηγίας, στο οποίο θίγεται για πρώτη φορά το 
ζήτημα της ανάθεσης.

Τροπολογία 914
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες. Εάν το καθήκον 
συνίσταται στη φύλαξη των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, δυνάμει του 
άρθρου 17, παράγραφος 1, στοιχείο β), 
δύναται επίσης να ανατεθεί σε 
θεματοφύλακα σε τρίτη χώρα που πληροί 
τους όρους που αναφέρονται στα στοιχεία 
α) και γ) του δεύτερου εδαφίου του 
άρθρου 38, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέσει τα καθήκοντά του και 
ειδικότερα την ασφαλή φύλαξη σε άλλο θεματοφύλακα σε τρίτη χώρα, δεδομένου ότι οι τίτλοι 
μπορούν συνήθως να φυλάσσονται με ασφάλεια μόνο στη χώρα, όπου εδρεύει ο εκδότης. Τούτο 
είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί στο σημείο της οδηγίας, στο οποίο θίγεται για πρώτη φορά το 
ζήτημα της ανάθεσης.

Τροπολογία 915
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε τρίτους, 
εκτός των λειτουργιών επιλογής, 
παρακολούθησης και εποπτείας των 
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υποθεματοφυλάκων και των υπο-
παραληπτών παρακαταθήκης τους. Ο 
θεματοφύλακας απαγορεύεται να 
αναθέσει τα καθήκοντά του σε τρίτους σε 
βαθμό που να του αφαιρείται κάθε 
ουσιαστική ανάμιξη.

Or. en

Τροπολογία 916
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε τρίτους, 
εκτός των λειτουργιών παρακολούθησης 
και εποπτείας των υπο-παραληπτών 
παρακαταθήκης τους. Ο θεματοφύλακας 
απαγορεύεται να αναθέσει τα καθήκοντά 
του σε τρίτους σε βαθμό που να του 
αφαιρείται κάθε ουσιαστική ανάμιξη.

Or. en

Τροπολογία 917
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε τρίτους,
εκτός των λειτουργιών παρακολούθησης 
και εποπτείας των υπο-παραληπτών 
παρακαταθήκης τους. Ο θεματοφύλακας 
απαγορεύεται να αναθέσει τα καθήκοντά 
του σε τρίτους σε βαθμό που να του 
αφαιρείται κάθε ουσιαστική ανάμιξη.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος απαγόρευσης του διορισμού κατάλληλα κατηρτισμένων τρίτων για 
την εκτέλεση οιωνδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 918
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε τρίτους, 
εκτός των λειτουργιών παρακολούθησης 
και εποπτείας των υπο-παραληπτών 
παρακαταθήκης τους. Ο θεματοφύλακας 
απαγορεύεται να αναθέσει τα καθήκοντά 
του σε τρίτους σε βαθμό που να του 
αφαιρείται κάθε ουσιαστική ανάμιξη.

Or. en

Τροπολογία 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τις λειτουργίες τους σε άλλους 
θεματοφύλακες, σύμφωνα με το άρθρο 18.

Or. en
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Τροπολογία 920
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες.

4. Οι θεματοφύλακες δύνανται να 
αναθέσουν τα καθήκοντά τους σε άλλους 
θεματοφύλακες που είναι εγκεκριμένοι 
στην Ένωση ή αλλού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποθεματοφύλακες δεν υπάγονται κατ' ανάγκη στη δικαιοδοσία του ΟΕΕ και θα ήταν 
παράλογο να αποκλειστεί αυτή η δυνατότητα όταν υπάρχουν επαρκείς και έγκυροι λόγοι γι αυτό.

Τροπολογία 921
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος 
καταγωγής του ΔΟΕΕ είναι διαφορετικό 
από το κράτος μέλος καταγωγής του 
ΟΕΕ, ο θεματοφύλακας συνάπτει με τον 
ΔΟΕΕ συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τη 
ροή των πληροφοριών που κρίνονται 
απαραίτητες προκειμένου αυτός να 
επιτελέσει τις λειτουργίες που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο και σε 
άλλα νομοθετήματα, κανονισμούς και 
διοικητικές διατάξεις που αφορούν τους 
θεματοφύλακες στο κράτος μέλος 
καταγωγής του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η ροή πληροφοριών μεταξύ ΔΟΕΕ και θεματοφύλακα, ιδίως εάν 
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ο διαχειριστής και ο θεματοφύλακας δεν εδρεύουν στην ίδια χώρα. Θα πρέπει να υιοθετηθεί 
παρόμοια προσέγγιση με αυτή που επιλέχθηκε στην οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ (σύμφωνα με 
άρθρο 23, παράγραφος 5 και 33, παράγραφος 5).

Τροπολογία 922
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας 
κάνει χρήση των υπηρεσιών υπο-
παραλήπτη παρακαταθήκης για τον 
σκοπό της εκτέλεσης του καθήκοντος που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) της 
παραγράφου 1, πρέπει να αποδείξει ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις
(α) ο υπο-παραλήπτης παρακαταθήκης 
υπόκειται στο απαιτούμενο επίπεδο 
εποπτείας στην εν λόγω δικαιοδοσία·
(β) ο υπο-παραλήπτης παρακαταθήκης 
διαθέτει διαρθρώσεις και 
πραγματογνωσία που είναι κατάλληλες 
και ανάλογες προς τον χαρακτήρα και 
την εμβέλεια των δικαιωμάτων στα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν 
στον ΟΕΕ·
(γ) ο υπο-παραλήπτης παρακαταθήκης 
υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχει 
στην κατοχή του τα χρηματοπιστωτικά 
μέσα και άλλους τίτλους·
(δ) ο υπο-παραλήπτης παρακαταθήκης 
διαχωρίζει τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
και άλλους τίτλους από τα δικά του 
περιουσιακά στοιχεία· και
(ε) ο υπο-παραλήπτης παρακαταθήκης 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα χωρίς 
προηγούμενη συναίνεση του ΔΟΕΕ και 
δεν έχει ανακληθεί η συναίνεση αυτή·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροποποίηση αντανακλά με μεγαλύτερη ακρίβεια τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
ένας θεματοφύλακας πρέπει να χρησιμοποιεί υπο-παραλήπτες παρακαταθήκης ως παρόχους 
στην αλυσίδα της μεσολάβησης.

Το επίπεδο 2 θα πρέπει να καλύπτει τις λεπτομέρειες στις οποίες βασίζονται οι απαιτήσεις 
αυτές, και ειδικότερα τον βαθμό της δέουσας επιμέλειας που ενδείκνυται να επιδείξει ο 
θεματοφύλακας.

Τροπολογία 923
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Οι θεματοφύλακες επιδεικνύουν τη 
δέουσα επιδεξιότητα, μέριμνα και 
επιμέλεια κατά την επιλογή, το διορισμό 
και τη συνεχή εποπτεία οιουδήποτε 
τρίτου, στον οποίο έχουν αναθέσει τμήμα 
των καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 924
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Ο θεματοφύλακας επιδεικνύει όλη τη 
δέουσα επιδεξιότητα, μέριμνα και 
επιμέλεια κατά την επιλογή, το διορισμό 
και την περιοδική επανεξέταση 
οποιουδήποτε τρίτου, όπως αναφέρεται 
στις παραγράφους 4 και 4β.

Or. en
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Τροπολογία 925
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4ε. Ο θεματοφύλακας επιδεικνύει όλη τη 
δέουσα επιδεξιότητα, μέριμνα και 
επιμέλεια κατά την επιλογή, το διορισμό 
και την περιοδική επανεξέταση 
οποιουδήποτε τρίτου, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο 2 θα πρέπει να καλύπτει τις λεπτομέρειες στις οποίες βασίζονται οι απαιτήσεις 
αυτές, και ειδικότερα τον βαθμό της δέουσας επιμέλειας που ενδείκνυται να επιδείξει ο 
θεματοφύλακας.

Τροπολογία 926
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν 
ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττεύει, λόγω του ορισμού των καθηκόντων. Το θέμα αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 
μέσω οριζόντιας νομοθετικής πρότασης.
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Τροπολογία 927
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν 
ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 928
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

5. Ο θεματοφύλακας είναι, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ, υπεύθυνος έναντι 
του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του ΟΕΕ για 
οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει ή να εκπληρώσει με ορθό 
τρόπο, τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις για την ευθύνη, με βάση καταλογισμό του σφάλματος 
στον θεματοφύλακα. Επιπλέον, το καθεστώς περί αστικής ευθύνης θα ήταν σκόπιμο να μην 
αποκλίνει από τα άρθρα 24 και 34 της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ.



PE439.132v01-00 152/186 AM\805037EL.doc

EL

Τροπολογία 929
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες 
υποστεί ο τελευταίος ως αποτέλεσμα της 
αδικαιολόγητης αποτυχίας του να 
εκπληρώσει ή να εκπληρώσει με ορθό 
τρόπο τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 930
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΕΕ 
συλλογικά για οποιεσδήποτε ζημίες 
υποστούν ως αποτέλεσμα της 
αδικαιολόγητης αποτυχίας του να 
εκπληρώσει ή να εκπληρώσει με ορθό 
τρόπο τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 2, 4 και 4α..

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ, 
είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις και δημιουργεί κίνδυνο 
ανταγωνιστικών αξιώσεων για απώλειες.  Επιπλέον, η ευθύνη ανάληψης δράσης για 
αποκατάσταση των απωλειών καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
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Τροπολογία 931
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΟΕΕ ή των επενδυτών του ΟΕΕ 
συλλογικά για οποιεσδήποτε ζημίες 
υποστούν ως αποτέλεσμα της 
αδικαιολόγητης αποτυχίας του να 
εκπληρώσει ή να εκπληρώσει με ορθό 
τρόπο τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 2, 4 και 4α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ, 
είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις.

Τροπολογία 932
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αδικαιολόγητης
αποτυχίας του να εκπληρώσει ή να 
εκπληρώσει με ορθό τρόπο τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι ένας θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος όταν προκύπτουν 
απώλειες που είναι αποτέλεσμα αδικαιολόγητης παρέκκλισης από τα καθήκοντά του έναντι του 
ΔΟΕΕ και του επενδυτή.  Ωστόσο, το κείμενο της Επιτροπής μπορεί να ερμηνευθεί ως κείμενο 
που επιβάλλει απαιτήσεις ευρύτερης εμβέλειας στο θεματοφύλακα, με αποτέλεσμα να του 
επιβάλλονται ανάρμοστες και πραγματικά περιοριστικά επαχθείς απαιτήσεις, λόγω των οποίων 
ενδέχεται να μειωθεί ο αριθμός των θεματοφυλάκων που είναι διατεθειμένοι να 
δραστηριοποιηθούν στην ΕΕ και με αυτόν τον τρόπο να αυξηθούν ο κίνδυνος συγκέντρωσης και 
οι συστημικοί κίνδυνοι στους εναπομείναντες θεματοφύλακες. 

Τροπολογία 933
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αποτυχίας του να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

5. Ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών του 
ΟΕΕ για οποιεσδήποτε ζημίες υποστούν ως 
αποτέλεσμα της αδικαιολόγητης 
αποτυχίας του να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για όλες τις αδικαιολόγητες απώλειες. Εάν 
υπάρχει συμβατική συμφωνία μεταξύ του θεματοφύλακα, ενός υποθεματοφύλακα, των 
επενδυτών του ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ, η εν λόγω ευθύνη πρέπει να μεταβιβαστεί στον τρίτο, με την 
επιφύλαξη των όρων της σύμβασης και της έγκρισης του κράτους μέλους καταγωγής.

Τροπολογία 934
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυχόν μεταβολή του καθεστώτος ευθύνης 
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που ορίζεται στην παρούσα οδηγία, λόγω 
συμβατικού διακανονισμού μεταξύ του 
ΔΟΕΕ και του θεματοφύλακα, 
αποκαλύπτεται στους επενδυτές του 
ενδιαφερόμενου ΟΕΕ πριν από την 
επένδυση και στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 935
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της 
ευθύνης του μόνο εάν δύναται να 
αποδείξει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποφύγει τη ζημία που επήλθε.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττεύει, λόγω του ορισμού των καθηκόντων. Το θέμα αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 
μέσω οριζόντιας νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 936
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της 
ευθύνης του μόνο εάν δύναται να 

διαγράφεται
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αποδείξει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποφύγει τη ζημία που επήλθε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ, 
είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις και δημιουργεί κίνδυνο 
ανταγωνιστικών αξιώσεων για απώλειες. Επιπλέον, η ευθύνη ανάληψης δράσης για 
αποκατάσταση των απωλειών καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 937
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της 
ευθύνης του μόνο εάν δύναται να 
αποδείξει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποφύγει τη ζημία που επήλθε.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ, 
είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις.
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Τροπολογία 938
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της 
ευθύνης του μόνο εάν δύναται να 
αποδείξει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποφύγει τη ζημία που επήλθε.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε αντιστροφή του βάρους της απόδειξης εις βάρος του θεματοφύλακα είναι 
ανάρμοστη. Όπως και στην οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ, η κατανομή του βάρους της απόδειξης 
πρέπει να εμπίπτει στο εθνικό αστικό δίκαιο. Μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται από υπο-παραλήπτη παρακαταθήκης δείχνει να υπάρχει 
ανάγκη εναρμονισμένων σε επίπεδο ΕΕ ρυθμίσεων που να βασίζονται σε εδραιωμένα πρότυπα 
ευθύνης.

Τροπολογία 939
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της 
ευθύνης του μόνο εάν δύναται να 
αποδείξει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποφύγει τη ζημία που επήλθε.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 940
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της 
ευθύνης του μόνο εάν δύναται να 
αποδείξει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποφύγει τη ζημία που επήλθε.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 941
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της 
ευθύνης του μόνο εάν δύναται να 
αποδείξει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποφύγει τη ζημία που επήλθε.

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας κρίνεται υπεύθυνος μόνο 
εάν αποδειχθεί ότι δεν επέδειξε τη δέουσα 
επιμέλεια και εύλογη μέριμνα ή δεν 
εκπλήρωσε την υποχρέωση διάθεσης 
πόρων για τα περιουσιακά στοιχεία που 
τελούν υπό τη φύλαξή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύνηθες γενικά καθιερωμένο πρότυπο μέριμνας στην επιτέλεση της λειτουργίας του 
θεματοφύλακα είναι η εύλογη μέριμνα.  Η εναπόθεση του βάρους της απόδειξης στο 
θεματοφύλακα για ζημίες συνεπάγεται αντιστροφή των σημερινών συνηθισμένων πρακτικών 
και σημαντική αύξηση του κόστους της ασφάλειας εις βάρος του επενδυτή.
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Τροπολογία 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της ευθύνης 
του μόνο εάν δύναται να αποδείξει ότι δεν 
είχε τη δυνατότητα να αποφύγει τη ζημία 
που επήλθε.

Σε περίπτωση τυχόν ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
φυλάσσει ο θεματοφύλακας, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της ευθύνης 
του μόνο εάν δύναται να αποδείξει ότι η 
ζημία προκλήθηκε από εξωτερικό μη 
προβλέψιμο γεγονός και ότι δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποφύγει τη ζημία που 
επήλθε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι θεματοφύλακες πρέπει να ακολουθούν έναν αυστηρό κανόνα περί ευθύνης, ο οποίος θα τους 
παρέχει τη δυνατότητα να απαλλάσσονται της ευθύνης μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Τροπολογία 943
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
τελούν υπό φύλαξη, σύμφωνα με το 
στοιχείο β), περίπτωση i) της 
παραγράφου 1, ή λόγω της 
αδικαιολόγητης αποτυχίας του 
θεματοφύλακα να διατηρήσει 
δικαιώματα σε χρηματοπιστωτικά μέσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο β), περίπτωση ii) 
της παραγράφου 1, ο θεματοφύλακας 
επιστρέφει τα περιουσιακά στοιχεία ή το 
αντίστοιχο ποσό στον ΟΕΕ χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 
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Σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων σε 
τρίτο, σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 
θεματοφύλακας απαλλάσσεται της 
ευθύνης του μόνο εάν δύναται να 
αποδείξει ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 
4α. Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες 
ο θεματοφύλακας απαλλάσσεται με αυτόν 
τον τρόπο και εκτός εάν ο ίδιος ΟΕΕ 
δύναται να προβεί σε ανάλογες ενέργειες 
δυνάμει της εφαρμοστέας νομοθεσίας και 
των πρακτικών της αγοράς, ο 
θεματοφύλακας αναλαμβάνει αυτή τη 
δράση εναντίον του τρίτου στο βαθμό 
στον οποίο ευλόγως απαιτείται υπό τις 
εκάστοτε συνθήκες, ούτως ώστε να 
ανακτηθούν για τον ΟΕΕ τα απολεσθέντα 
χρηματοπιστωτικά μέσα (εν προκειμένω, 
ο ΟΕΕ επωμίζεται κάθε εύλογο κόστος 
και κάθε εύλογη δαπάνη που προκύπτει 
για τον θεματοφύλακα).  

Or. en

Αιτιολόγηση

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Τροπολογία 944
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση ζημίας 
χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία 
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τελούν υπό φύλαξη, σύμφωνα με το 
στοιχείο β), περίπτωση i) της 
παραγράφου 1, ή λόγω της 
αδικαιολόγητης αποτυχίας του 
θεματοφύλακα να διατηρήσει 
δικαιώματα σε χρηματοπιστωτικά μέσα, 
σύμφωνα με το στοιχείο β), περίπτωση ii) 
της παραγράφου 1, ο θεματοφύλακας 
επιστρέφει τα περιουσιακά στοιχεία ή το 
αντίστοιχο ποσό στον ΟΕΕ.
Η υποχρέωση αυτή δεν θίγεται από 
οποιοδήποτε διορισμό υπο-παραλήπτη 
παρακαταθήκης, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.
Ωστόσο, ο θεματοφύλακας δύναται να 
απαλλαγεί αυτής της ευθύνης εάν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 4α.

Or. en

Αιτιολόγηση

This recognizes an obligation to return property (financial instruments) held by the 
Depositary.

Τροπολογία 945
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν 
υπό τη φύλαξη του θεματοφύλακα ως 
πρωτεύουσα υποχρέωση, με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, ο 
θεματοφύλακας επιστρέφει τα 
περιουσιακά στοιχεία στον ΟΕΕ χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η 
απαίτηση αυτή εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της προσφυγής σε νομικές 
διαδικασίες. 
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Or. en

Τροπολογία 946
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν 
υπό τη φύλαξη του θεματοφύλακα, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο 
β), ο θεματοφύλακας επιστρέφει τα 
περιουσιακά στοιχεία στον ΟΕΕ χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο 
θεματοφύλακας δύναται να απαλλαγεί 
της ευθύνης του, εάν είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι έχει εκπληρώσει τα 
καθήκοντά του όσον αφορά την επίδειξη 
δέουσας επιμέλειας, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive..
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Τροπολογία 947
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν 
υπό τη φύλαξη του θεματοφύλακα, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο 
β), ο θεματοφύλακας επιστρέφει τα 
περιουσιακά στοιχεία στον ΟΕΕ χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση . Ο 
θεματοφύλακας δύναται να απαλλαγεί 
της ευθύνης του, εάν είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι έχει εκπληρώσει τα 
καθήκοντά του όσον αφορά την επίδειξη 
δέουσας επιμέλειας, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην υποχρέωση επιστροφής θα πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο οι τίτλοι που τελούν υπό 
φύλαξη. Η υποχρέωση άμεσης επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 
μετριασθεί ως ένα βαθμό, ούτως ώστε να καταστεί ρεαλιστική και ανάλογη προς τη λειτουργία 
της αγοράς. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να περιορίσει την ευθύνη του 
για τους τίτλους που τελούν υπό φύλαξη όταν μπορεί να αποδείξει ότι η απώλεια περιουσιακών 
στοιχείων δεν είναι αποτέλεσμα της αδικαιολόγητης αποτυχίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά 
του.

Τροπολογία 948
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν 
υπό τη φύλαξη του θεματοφύλακα όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο 
β), ο θεματοφύλακας επιστρέφει τα 
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περιουσιακά στοιχεία στον ΟΕΕ χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο 
θεματοφύλακας δύναται να απαλλαγεί 
της ευθύνης του, εάν είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι έχει εκπληρώσει τα 
καθήκοντά του όσον αφορά την επίδειξη 
δέουσας επιμέλειας, όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 949
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο θεματοφύλακας κωλύεται νομικά, 
από τη νομοθεσία της χώρας στη οποία 
επενδύει ο ΔΟΕΕ για λογαριασμό του 
ΟΕΕ, να ασκήσει τα καθήκοντά του 
φύλαξης, η ευθύνη του έναντι του ΔΟΕΕ 
και των επενδυτών μπορεί να μετατεθεί 
στον εγκεκριμένο τρίτο στον οποίο 
ανατέθηκε η εκπλήρωση των 
καθηκόντων φύλαξης. Η μετάθεση της 
ευθύνης αποτελεί αντικείμενο σύμβασης 
μεταξύ του θεματοφύλακα και του τρίτου. 
Ο ΔΟΕΕ ενημερώνεται σχετικά με αυτήν 
τη διευθέτηση πριν την εφαρμογή της. Η 
εν λόγω υποχρέωση ενημέρωσης 
προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ ΔΟΕΕ 
και θεματοφύλακα,
Πριν επενδύσουν στον ΟΕΕ, οι επενδυτές 
ενημερώνονται σχετικά με αυτήν τη 
σύμβαση και τον επιμερισμό της ευθύνης 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Or. en
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Τροπολογία 950
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο θεματοφύλακας κωλύεται νομικά, 
από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία 
δραστηριοποιείται ο ΔΟΕΕ για 
λογαριασμό του ΟΕΕ, να ασκήσει τα 
καθήκοντά του φύλαξης, η ευθύνη του 
έναντι του ΔΟΕΕ και των επενδυτών 
μπορεί να μετατεθεί στον εγκεκριμένο 
τρίτο στον οποίο ανατέθηκε η εκπλήρωση 
του καθήκοντος φύλαξης. Η μετάθεση 
της ευθύνης αποτελεί αντικείμενο 
γραπτής συμφωνίας μεταξύ του 
θεματοφύλακα και του τρίτου.
Η γενική σύμβαση μεταξύ ΔΟΕΕ και 
θεματοφύλακα παρέχει στον ΔΟΕΕ το 
δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με 
κάθε συμφωνία αυτού του είδους, χωρίς, 
ωστόσο, να του παρέχει το δικαίωμα να 
εναντιωθεί στη συμφωνία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε μετάθεση καθηκόντων και - κατά συνέπεια - ευθύνης αποτελεί τμήμα γραπτής 
συμφωνίας που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ασφάλειας των επενδυτών, των ΔΟΕΕ και των 
θεματοφυλάκων. Επιπλέον, ο ΔΟΕΕ έχει συνείδηση του γεγονότος ότι ορισμένα από τα 
καθήκοντα φύλαξης θα εκτελούνται από οποιουσδήποτε τρίτους. Ωστόσο, δεδομένου ότι 
ταυτόχρονα μετατίθεται και η ευθύνη, η μετάθεση οποιωνδήποτε καθηκόντων θα αποφασίζεται 
μόνο από τον θεματοφύλακα.
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Τροπολογία 951
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας θεματοφύλακας τρίτης χώρας 
αποτελεί αντικείμενο των αποφάσεων που 
λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 3δ, 
δεν απαιτείται η γραπτή συμφωνία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο 
2ζ), παρά το γεγονός ότι είναι δυνατό να 
συναφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε μετάθεση καθηκόντων βασίζεται σε συμφωνία αστικού δικαίου, με αποτέλεσμα 
οποιαδήποτε πρόσθετη γραπτή συμφωνία υπόκειται στις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει 
της παραγράφου 3δ να μην είναι αναγκαία. Γίνεται αναφορά σε τροπολογία στο άρθρο 17, 
παράγραφος 3, στοιχείο δ του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία 952
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μία τρίτη χώρα αποτελεί 
αντικείμενο των αποφάσεων που 
λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 3δ, 
δεν απαιτείται η σύμβαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5(2στ), 
παρά το γεγονός ότι είναι δυνατό να 
συναφθεί.

Αιτιολόγηση

Γίνεται αναφορά σε τροπολογία στο άρθρο 17, παράγραφος 3, στοιχείο δ του σχεδίου έκθεσης.

Or. en
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Τροπολογία 953
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η σύμβαση μεταξύ του 
θεματοφύλακα και του τρίτου επιτρέπει 
τη μεταβίβαση και επαναχρησιμοποίηση 
των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα 
με τους κανόνες του ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ 
ενημερώνεται σχετικά με αυτήν τη ρήτρα 
πριν από την εφαρμογή της.  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 την 
ταυτότητα του τρίτου. Ειδικότερα, οι 
επενδυτές ενημερώνονται σχετικά με 
οποιαδήποτε μεταβίβαση ευθύνης στον 
τρίτο που ενδεχομένως υφίσταται, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
απώλειας χρηματοπιστωτικών μέσων. 
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία της 
επιστροφής τους είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης μεταξύ 
θεματοφύλακα και τρίτου.

Or. en

Τροπολογία 954
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία 
είναι υπεύθυνος σύμφωνα με την 
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παρούσα παράγραφο, όταν υπάρχει 
σύμβαση που επιτρέπει τη μεταβίβαση σε  
τρίτο που επιλέγει ο ΔΟΕΕ και την 
επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων από τον τρίτο με προηγούμενη 
συναίνεση του ΔΟΕΕ, ο θεματοφύλακας 
δύναται να απαλλαγεί της ευθύνης του 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
Οι επενδυτές ενημερώνονται σχετικά με 
την ύπαρξη της σύμβασης.
Ο θεματοφύλακας δεν είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη (ή 
αφερεγγυότητα) οποιουδήποτε κεντρικού 
αποθετηρίου αξιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις στις οποίες η φύλαξη έχει μεταβιβαστεί σε τρίτο που δεν έχει επιλεγεί από τον 
θεματοφύλακα, αλλά από τον ΔΟΕΕ, ο θεματοφύλακας δεν θεωρείται υπεύθυνος σε περίπτωση 
απώλειας αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θεματοφύλακας δεν 
έχει απολύτως κανένα έλεγχο αυτών των περιουσιακών στοιχείων, μη διαθέτοντας κανένα μέσο 
ώστε να γνωρίζει που βρίσκονται και με ποιο τρόπο διατίθενται. Οι επενδυτές πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά.

Τροπολογία 955
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων για τα οποία 
είναι υπεύθυνος σύμφωνα με το εδάφιο 
2δ, όταν υπάρχει σύμβαση που επιτρέπει 
τη μεταβίβαση σε τρίτο που επιλέγει ο 
ΔΟΕΕ και την επαναχρησιμοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων από τον τρίτο με 
προηγούμενη συναίνεση του ΔΟΕΕ, ο 
θεματοφύλακας δύναται να απαλλαγεί 
της ευθύνης του σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης. Οι επενδυτές 
ενημερώνονται σχετικά με την ύπαρξη 
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της σύμβασης.
Ο θεματοφύλακας δεν είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη (ή 
αφερεγγυότητα) οποιουδήποτε κεντρικού 
αποθετηρίου αξιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θεματοφύλακας δε θεωρείται υπεύθυνος σε περίπτωση απώλειας περιουσιακών στοιχείων, 
όταν η ευθύνη της φύλαξης αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει μεταβιβαστεί σε τρίτο, τον 
οποίο έχει επιλέξει ο ΔΟΕΕ και όχι ο θεματοφύλακας. Οι επενδυτές πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με την ύπαρξη αυτής της σύμβασης.

Τροπολογία 956
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών, όταν υπάρχει 
σύμβαση που επιτρέπει τη μεταβίβαση σε  
τρίτο που επιλέγει ο ΔΟΕΕ και την 
επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων από τον τρίτο με προηγούμενη 
συναίνεση του ΔΟΕΕ, ο θεματοφύλακας 
δύναται να απαλλαγεί της ευθύνης του 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
Οι επενδυτές ενημερώνονται σχετικά με 
την ύπαρξη της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 957
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 ε (νέο)

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 
καθηκόντων και των ευθυνών των 
θεματοφυλάκων και των όρων υπό τους 
οποίους ένας θεματοφύλακας ενός ΟΕΕ 
δύναται να αναθέσει ορισμένες από τις 
λειτουργίες του σε τρίτο. 
Τα μέτρα αυτά, 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

Τροπολογία 958
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Περιττεύει, λόγω του ορισμού των καθηκόντων. Το θέμα αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 
μέσω οριζόντιας νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 959
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 960
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4.

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές.

Η ευθύνη του θεματοφύλακα συνήθως δεν 
επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση της 
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οποίας γίνεται μνεία στην παράγραφο 4.
Ωστόσο, η ευθύνη μπορεί να μετατεθεί 
στον εγκεκριμένο τρίτο στον οποίο 
ανατέθηκε η εκπλήρωση των 
καθηκόντων φύλαξης.  Η μετάθεση αυτή 
αποτελεί αντικείμενο σύμβασης ανάμεσα 
στον ΔΟΕΕ, τον θεματοφύλακα, τον τρίτο 
και τον επενδυτή. Η διευθέτηση αυτή 
υπόκειται στην έγκριση του κράτους 
μέλους καταγωγής.
Σε περίπτωση απώλειας 
χρηματοπιστωτικών μέσων, εάν υπάρχει 
σύμβαση θεματοφυλακής που επιτρέπει 
τη μεταβίβαση και επαναχρησιμοποίηση 
των περιουσιακών στοιχείων, η 
προθεσμία της επιστροφής τους είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για όλες τις αδικαιολόγητες απώλειες. Εάν 
υπάρχει συμβατική συμφωνία μεταξύ του θεματοφύλακα, ενός υποθεματοφύλακα, των 
επενδυτών του ΟΕΕ και του ΔΟΕΕ, η εν λόγω ευθύνη πρέπει να μεταβιβαστεί στον τρίτο, με την 
επιφύλαξη των όρων της σύμβασης και της έγκρισης του κράτους μέλους καταγωγής.

Τροπολογία 961
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4.

Με την επιφύλαξη του εδαφίου 2α, η 
ευθύνη του θεματοφύλακα δεν 
επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση της 
οποίας γίνεται μνεία στην παράγραφο 4, 
εκτός από οποιουσδήποτε συμβατικούς 
περιορισμούς που πρέπει να 
αποκαλύπτονται στον ΟΕΕ ή στους 
επενδυτές του ΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ, 
είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις και δημιουργεί κίνδυνο 
ανταγωνιστικών αξιώσεων για απώλειες.  Επιπλέον, η ευθύνη ανάληψης δράσης για 
αποκατάσταση των απωλειών καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 962
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4.

Με την επιφύλαξη του εδαφίου 2α, η 
ευθύνη του θεματοφύλακα δεν 
επηρεάζεται από οποιονδήποτε διορισμό 
υπο-παραληπτών παρακαταθήκης του 
οποίου γίνεται μνεία στις παραγράφους 4 
και 4α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους ΟΣΕΚΑ, 
είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο θεματοφύλακας έχει καθήκοντα έναντι όλων των 
επενδυτών του ΟΕΕ συλλογικά και όχι έναντι "του ΟΕΕ ή των επενδυτών", δεδομένου ότι τούτο 
θα υποδήλωνε ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις.

Η τελευταία παράγραφος πρέπει να διαγραφεί, επειδή υπάρχει κίνδυνος ανταγωνιστικών 
αξιώσεων για απώλειες.  Επιπλέον, η ευθύνη ανάληψης δράσης για αποκατάσταση των 
απωλειών καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
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Τροπολογία 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4.

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ. Η ευθύνη του θεματοφύλακα 
δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση 
της οποίας γίνεται μνεία στην παράγραφο 
4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αποτυχίας του θεματοφύλακα, οι επενδυτές πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν 
άμεσα ή έμμεσα ανάλογα με το ποιον τρόπο κρίνουν πιο αποτελεσματικό.

Τροπολογία 964
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4.

Επίκληση της ευθύνης έναντι των 
επενδυτών του ΟΕΕ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω 
του ΔΟΕΕ, ανάλογα με τη νομική φύση 
της σχέσης ανάμεσα σε θεματοφύλακα, 
ΔΟΕΕ και επενδυτές. Η ευθύνη του 
θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από 
οποιαδήποτε ανάθεση της οποίας γίνεται 
μνεία στην παράγραφο 4. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η ευθύνη του 
θεματοφύλακα περιορίζεται στην επίδειξη 
εύλογης μέριμνας κατά την επιλογή του 
σχετικού υπο-παραλήπτη 
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παρακαταθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις για την ευθύνη, με βάση καταλογισμό του σφάλματος 
στον θεματοφύλακα. Επιπλέον, το καθεστώς περί αστικής ευθύνης θα ήταν σκόπιμο να μην 
αποκλίνει από τα άρθρα 24 και 34 της οδηγίας για τους ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 965
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4, στοιχείο β και στην 
παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζεται 
υπό συνθήκες που είναι εκτός του ελέγχου 
του θεματοφύλακα, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, 
ανωτέρας βίας, συνθηκών αγοράς και 
όρων ή προϋποθέσεων που επιβάλλουν οι 
οργανισμοί υποδομής της αγοράς ή η 
συμμετοχή σε συστήματα υποδομής της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «συστήματα υποδομής της αγοράς» αφορά συστήματα που διατηρούν και 
εκμεταλλεύονται για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οντότητες, όπως γραφεία εκκαθάρισης, 
συστήματα διακανονισμού και κεντρικά αποθετήρια αξιών. 
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Τροπολογία 966
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4, στοιχείο β και στην 
παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζεται 
υπό συνθήκες που είναι εκτός του ελέγχου 
του θεματοφύλακα, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, 
ανωτέρας βίας, συνθηκών αγοράς και 
όρων ή προϋποθέσεων που επιβάλλουν οι 
οργανισμοί υποδομής της αγοράς ή η 
συμμετοχή σε συστήματα υποδομής της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «συστήματα υποδομής της αγοράς» αφορά συστήματα που διατηρούν και 
εκμεταλλεύονται για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οντότητες, όπως γραφεία εκκαθάρισης, 
συστήματα διακανονισμού και κεντρικά αποθετήρια αξιών. 

Τροπολογία 967
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι του 
ΔΟΕΕ και των επενδυτών δεν 
επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει 
επιλέξει να αναθέσει την εκτέλεση μέρους 
των καθηκόντων του σε εγκεκριμένο 
τρίτο, όπως σε υποθεματοφύλακα ή υπο-
παραλήπτη παρακαταθήκης.

Or. en
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Τροπολογία 968
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι του 
ΔΟΕΕ και των επενδυτών δεν 
επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει 
αναθέσει μέρος των καθηκόντων του σε 
εγκεκριμένο τρίτο της επιλογής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση επιστροφής πρέπει να περιορίζεται σε τίτλους που τελούν υπό φύλαξη και δεν 
πρέπει να εφαρμόζεται σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία ο θεματοφύλακας τηρεί 
μητρώο θέσεων. Επιπλέον, η υποχρέωση άμεσης επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων δεν 
είναι συμβατή με τη λειτουργία της αγοράς και τον χρόνο που απαιτείται για την αντιμετώπιση 
μιας κατάστασης στην οποία τα περιουσιακά στοιχεία έχουν απολεσθεί ή δεν είναι διαθέσιμα, 
λόγω της διαδικασίας εκκαθάρισης. Εν προκειμένω, η αναφορά «αδικαιολόγητη καθυστέρηση» 
είναι πιο κατάλληλη από την αναφορά «χωρίς καθυστέρηση».  Επιπλέον, κρίνεται ότι ο 
θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να περιορίσει την ευθύνη του για τους τίτλους 
που τελούν υπό φύλαξη όταν μπορεί να αποδείξει ότι η απώλεια περιουσιακών στοιχείων δεν 
είναι αποτέλεσμα της αδικαιολόγητης αποτυχίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 969
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι του 
ΔΟΕΕ και των επενδυτών δεν 
επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει 
αναθέσει μέρος των καθηκόντων του σε 
εγκεκριμένο τρίτο της επιλογής του.



PE439.132v01-00 178/186 AM\805037EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην υποχρέωση επιστροφής θα πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο οι τίτλοι που τελούν υπό 
φύλαξη. Η υποχρέωση άμεσης επιστροφής των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 
μετριασθεί ως ένα βαθμό, ούτως ώστε να καταστεί ρεαλιστική και ανάλογη προς τη λειτουργία 
της αγοράς. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να περιορίσει την ευθύνη του 
για τίτλους που τελούν υπό φύλαξη όταν μπορεί να αποδείξει ότι η απώλεια περιουσιακών 
στοιχείων δεν είναι αποτέλεσμα της αδικαιολόγητης αποτυχίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά 
του.

Τροπολογία 970
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη του θεματοφύλακα έναντι του 
ΔΟΕΕ και των επενδυτών δεν 
επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει 
αναθέσει μέρος των καθηκόντων του σε 
εγκεκριμένο τρίτο της επιλογής του. 

Or. en

Τροπολογία 971
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν τα περιουσιακά στοιχεία 
φυλάσσονται από υπο-παραλήπτη 
παρακαταθήκης σε τρίτη χώρα, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3, η ευθύνη μπορεί να 
περιοριστεί στις περιπτώσεις της 
αμέλειας κατά την επιλογή και της 
αμέλειας στις οδηγίες έκδοσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε αντιστροφή του βάρους της απόδειξης εις βάρος του θεματοφύλακα είναι 
ανάρμοστη. Όπως και στην οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ, η κατανομή του βάρους της απόδειξης 
πρέπει να εμπίπτει στο εθνικό αστικό δίκαιο. Μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται από υπο- παραλήπτη παρακαταθήκης δείχνει να υπάρχει 
ανάγκη εναρμονισμένων σε επίπεδο ΕΕ ρυθμίσεων που να βασίζονται σε εδραιωμένα πρότυπα 
ευθύνης.

Τροπολογία 972
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατόπιν αιτήματος, ο θεματοφύλακας 
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους του όλες τις 
πληροφορίες που απέκτησε κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων 
του και οι οποίες είναι ενδεχομένως 
αναγκαίες για την εποπτεία του ΔΟΕΕ εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών. Εάν το 
κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ είναι 
διαφορετικό από το κράτος μέλος 
καταγωγής του θεματοφύλακα, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του θεματοφύλακα 
μοιράζονται χωρίς καθυστέρηση τις 
ληφθείσες πληροφορίες με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή προέρχεται από την συμβιβαστική πρόταση V3 της σουηδικής προεδρίας.
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Τροπολογία 973
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατόπιν αιτήματος, ο θεματοφύλακας 
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
του κράτους μέλους του όλες τις 
πληροφορίες που απέκτησε κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων 
του και οι οποίες είναι ενδεχομένως 
αναγκαίες για την εποπτεία του ΔΟΕΕ εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών. Εάν το 
κράτος μέλος καταγωγής του ΔΟΕΕ είναι 
διαφορετικό από το κράτος μέλος 
καταγωγής του θεματοφύλακα, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του θεματοφύλακα 
μοιράζονται χωρίς καθυστέρηση τις 
ληφθείσες πληροφορίες με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

T.

Τροπολογία 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Οι ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση και 
νομική προσωπικότητα που δεν παρέχουν 
στους μετόχους τους δικαιώματα 
εξόφλησης ή εξαγοράς, επενδύουν κυρίως 
σε κινητές αξίες, κάνουν περιορισμένη ή 
μηδενική χρήση μόχλευσης και οι μετοχές 
τους είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 



AM\805037EL.doc 181/186 PE439.132v01-00

EL

αγορά της ΕΕ, δύνανται να εξαιρεθούν 
από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
από την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο έχουν την καταστατική 
έδρα τους, υπό την προϋπόθεση ότι η 
κατοχή από τον ΟΕΕ όλων των 
περιουσιακών του στοιχείων υπόκειται σε 
κατάλληλα συστήματα ελέγχου και 
επαληθεύεται από ανεξάρτητο ελεγκτή 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας για τους ΔΟΕΕ καταρτίσθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τους γνήσιους ΟΕΕ, 
όπως τα αμοιβαία κεφάλαια ή τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία δεν έχουν νομική 
προσωπικότητα και τελούν υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλά 
κεφάλαια. Γι αυτούς τους παραδοσιακούς ΟΕΕ είναι σκόπιμο η οδηγία να απαιτεί την 
παρεμβολή ενός ενιαίου θεματοφύλακα. Η προσέγγιση αυτή δείχνει, ωστόσο, περιττή και 
επαχθής για τις παραδοσιακές εταιρείες επενδύσεων ή εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες έχουν 
νομική προσωπικότητα ως ανεξάρτητες εταιρίες, τελούν υπό εσωτερική διαχείριση, οι μετοχές 
τους είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και, κατά συνέπεια, υπόκεινται ήδη σε αυστηρά 
πρότυπα ελέγχου, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου του κινδύνου.

Τροπολογία 975
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Οι ΟΕΕ με εσωτερική διαχείριση και 
νομική προσωπικότητα που δεν παρέχουν 
στους μετόχους τους δικαιώματα 
εξόφλησης ή εξαγοράς, επενδύουν κυρίως 
σε κινητές αξίες, κάνουν περιορισμένη ή 
μηδενική χρήση μόχλευσης και οι μετοχές 
τους είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 
αγορά της ΕΕ, δύνανται να εξαιρεθούν 
από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
από την αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο έχουν την καταστατική 
έδρα τους, υπό την προϋπόθεση ότι η
κατοχή από τον ΟΕΕ όλων των 
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περιουσιακών του στοιχείων υπόκειται σε 
κατάλληλα συστήματα ελέγχου και 
επαληθεύεται από ανεξάρτητο ελεγκτή 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία, μολονότι είναι σκόπιμη για τα αμοιβαία κεφάλαια και άλλα μη 
εισηγμένα σε αγορά παρόμοια κεφάλαια χωρίς νομική προσωπικότητα, δείχνει, ωστόσο, περιττή 
και επαχθής για τις παραδοσιακές εταιρείες επενδύσεων ή εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες 
έχουν νομική προσωπικότητα ως ανεξάρτητες εταιρίες, τελούν υπό εσωτερική διαχείριση, οι 
μετοχές τους είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και, κατά συνέπεια, υπόκεινται ήδη σε 
αυστηρά πρότυπα ελέγχου, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου του κινδύνου.

Τροπολογία 976
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου 
που δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή στους θεματοφύλακες άμεσης ευθύνης για τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων θα 
επέφερε περιττή αύξηση του κόστους για τους οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου.

Τροπολογία 977
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5δ. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών των 
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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 της εκποίησης των 
θυγατρικών εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των μετοχολογίων των εισηγμένων βιομηχανικών εταιρειών συμμετοχών 
διενεργείται ήδη από ειδικούς φορείς τήρησης μητρώων. Η λειτουργία αυτή είναι ανεξάρτητη 
από τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Η επιβολή στους θεματοφύλακες άμεσης ευθύνης 
για τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων θα επέφερε περιττή αύξηση του κόστους για τους 
οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου.

Τροπολογία 978
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5ε. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ, 
θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για 
τον περαιτέρω καθορισμό των 
ακόλουθων:
(α) των μέσων και των μεθόδων για την 
πραγματοποίηση καταθέσεων σε 
εγκεκριμένες τράπεζες· 
(β) των εννοιών της φύλαξης και της 
παραλαβής παρακαταθήκης, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων και 
των μεθόδων διαχωρισμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε 
διαφορετικούς λογαριασμούς και όταν 
υφίσταται απώλεια χρηματοπιστωτικών 
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μέσων· 
(γ) των καθηκόντων εποπτείας των 
θεματοφυλάκων·
(δ) των προϋποθέσεων διορισμού υπό-
παραληπτών παρακαταθήκης, 
συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 
επίδειξης της δέουσας επιμέλειας των 
θεματοφυλάκων και της ανάγκης 
σύναψης συμφωνιών συνεργασίας με 
άλλες δικαιοδοσίες·
(ε) των προϋποθέσεων έγκρισης των 
θεματοφυλάκων, συμπεριλαμβανομένης 
μιας αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο 
ο θεματοφύλακας είναι σε θέση να 
παράσχει επαρκείς χρηματοπιστωτικές 
και επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να 
είναι σε θέση να εκτελέσει με ουσιαστικό 
τρόπο τις βασικές λειτουργίες του 
θεματοφύλακα και να αντεπεξέλθει στις 
δεσμεύσεις που ενέχουν οι λειτουργίες 
αυτές. 
Τα μέτρα αυτά, 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

Στόχος είναι η προσαρμογή στο αναθεωρημένο άρθρο 17, παράγραφος 1.
Στόχος είναι η προσαρμογή στο αναθεωρημένο άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο β).
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Τροπολογία 979
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5στ. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ, 
θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για 
τον περαιτέρω καθορισμό των 
ακόλουθων:
(α) των μέσων και των μεθόδων για την 
πραγματοποίηση καταθέσεων σε 
εγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα· 
(β) των λειτουργιών της φύλαξης και της 
παραλαβής παρακαταθήκης, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων και 
των μεθόδων διαχωρισμού των 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε 
διαφορετικούς λογαριασμούς και όταν 
υφίσταται απώλεια χρηματοπιστωτικών 
μέσων· 
(γ) των προϋποθέσεων ανάθεσης, 
συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων 
επίδειξης της δέουσας επιμέλειας των 
θεματοφυλάκων και της ανάγκης 
σύναψης συμφωνιών συνεργασίας με 
άλλες δικαιοδοσίες·
(δ) των προϋποθέσεων έγκρισης των 
θεματοφυλάκων, συμπεριλαμβανομένης 
μιας αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο 
ο θεματοφύλακας είναι σε θέση να 
παράσχει επαρκείς χρηματοπιστωτικές 
και επαγγελματικές εγγυήσεις, ώστε να 
είναι σε θέση να εκτελέσει με ουσιαστικό 
τρόπο τις βασικές λειτουργίες του 
θεματοφύλακα και να αντεπεξέλθει στις 
δεσμεύσεις που ενέχουν οι λειτουργίες 
αυτές. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, εγκρίνονται με τη διαδικασία στην 
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οποία παραπέμπει το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en


