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Τροπολογία 980
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
υποβάλλουν αίτηση για προηγούμενη 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής για κάθε 
ανάθεση.

1. Οι ΔΟΕΕ μπορούν να αναθέτουν σε 
τρίτα μέρη το καθήκον εκτέλεσης εκ 
μέρους τους ενός ή περισσότερων 
καθηκόντων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν ορισμένα διαχειριστικά και διοικητικά 
καθήκοντα (π.χ. διαχείριση κινδύνου) σε γραφεία εκτός ΕΕ χωρίς να πρέπει κάθε φορά να 
ζητούν προηγουμένως άδεια.

Τροπολογία 981
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
υποβάλλουν αίτηση για προηγούμενη 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής για κάθε ανάθεση.

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι αναθέτουν σε τρίτα 
μέρη το καθήκον εκτέλεσης εκ μέρους 
τους ενός ή περισσότερων καθηκόντων 
τους ενημερώνουν δεόντως τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους ΔΟΕΕ η διαδικασία κοινοποίησης μπορεί να είναι αποδεκτή, θα πρέπει ωστόσο να 
καταστεί σαφές ότι η κοινοποίηση μπορεί επίσης να γίνεται εκ των υστέρων. Δεδομένου ότι οι 
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φορείς παροχής υπηρεσιών συχνά δεν υπόκεινται σε ρύθμιση με βάση την οδηγία ΔΟΕΕ, για 
παράδειγμα όταν αναλαμβάνουν περιορισμένα καθήκοντα, όπως π.χ. μέσα πληροφορικής, δεν 
υπάρχει ανάγκη, ο φορέας που ορίζεται κατ’ ανάθεση να έχει άδεια για τη διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού. Σύμφωνα με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, τα καθήκοντα του ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατόν 
να ανατίθενται στο θεματοφύλακα, αρκεί τούτο να μην προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων.

Tροπολογία 982
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
υποβάλλουν αίτηση για προηγούμενη 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής για κάθε ανάθεση.

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι αναθέτουν σε τρίτα 
μέρη το καθήκον εκτέλεσης εκ μέρους 
τους ενός ή περισσότερων καθηκόντων 
τους ενημερώνουν δεόντως τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους τους. 

Or. en

Tροπολογία 983
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
υποβάλλουν αίτηση για προηγούμενη 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής για κάθε ανάθεση.

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής για κάθε 
ανάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία ΟΣΕΚΑ και την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
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(MIFID).

Τροπολογία 984
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
υποβάλλουν αίτηση για προηγούμενη 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής για κάθε ανάθεση.

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων ουσιαστικών καθηκόντων 
τους ενημερώνουν προηγουμένως τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής για κάθε ανάθεση, όσο το 
δυνατόν νωρίτερα πριν από την έναρξη 
της ανάθεσης. Οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να απορρίψουν την ανάθεση 
μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση, 
εφόσον αποδειχτεί ότι η απόρριψη είναι 
προς το συμφέρον των επενδυτών του 
σχετικού ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για προηγούμενη έγκριση θα δημιουργούσε καθεστώς ανάθεσης αυστηρότερο από 
εκείνο των ΟΣΕΚΑ. Δεδομένου ότι δεν υπήρξαν προβλήματα ανάθεσης στο πλαίσιο των 
καθεστώτων ΟΣΕΚΑ, οι απαιτήσεις της οδηγίας ΔΟΕΕ δεν θα έπρεπε θεωρητικά να είναι πιο 
περιοριστικές από ό,τι εκείνες του άρθρου 13(1)(γ) ΟΣΕΚΑ IV.

Tροπολογία 985
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
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υποβάλλουν αίτηση για προηγούμενη 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής για κάθε ανάθεση.

ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής πριν τεθούν σε 
εφαρμογή οι ρυθμίσεις για την ανάθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Tροπολογία 986
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Tροπολογία

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
υποβάλλουν αίτηση για προηγούμενη 
άδεια από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής για κάθε ανάθεση.

1. Οι ΔΟΕΕ οι οποίοι σκοπεύουν να 
αναθέσουν σε τρίτα μέρη το καθήκον 
εκτέλεσης εκ μέρους τους ενός ή 
περισσότερων καθηκόντων τους 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής για κάθε 
ανάθεση πριν τεθούν σε εφαρμογή οι 
ρυθμίσεις για την ανάθεση.

Or. en

Tροπολογία 987
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το τρίτο μέρος πρέπει να είναι 
φερέγγυο και τα πρόσωπα τα οποία 
πραγματικά διεξάγουν τις συναλλαγές 
πρέπει να έχουν επαρκώς καλή φήμη και 
εμπειρία,

(α) τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά 
διεξάγουν τις συναλλαγές του τρίτου 
προσώπου πρέπει να έχουν επαρκώς καλή 
φήμη και εμπειρία, 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους ΔΟΕΕ η διαδικασία κοινοποίησης μπορεί να είναι αποδεκτή, θα πρέπει ωστόσο να 
καταστεί σαφές ότι η κοινοποίηση μπορεί επίσης να γίνεται εκ των υστέρων. Δεδομένου ότι οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών συχνά δεν υπόκεινται σε ρύθμιση με βάση την οδηγία ΔΟΕΕ, για 
παράδειγμα όταν αναλαμβάνουν περιορισμένα καθήκοντα, όπως π.χ. μέσα πληροφορικής, δεν 
υπάρχει ανάγκη, ο φορέας που ορίζεται κατ’ ανάθεση να έχει άδεια για τη διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού. Σύμφωνα με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, τα καθήκοντα του ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατόν 
να ανατίθενται στο θεματοφύλακα, αρκεί τούτο να μην προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία 988
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το τρίτο μέρος πρέπει να είναι 
φερέγγυο και τα πρόσωπα τα οποία 
πραγματικά διεξάγουν τις συναλλαγές 
πρέπει να έχουν επαρκώς καλή φήμη και 
εμπειρία,

(α) τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά 
διεξάγουν τις συναλλαγές του τρίτου 
προσώπου πρέπει να έχουν επαρκώς καλή 
φήμη και εμπειρία,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 989
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης 
να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου,
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διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου,

(ι) η εντολή μπορεί να δοθεί μόνο σε 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή 
έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση 
κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική 
εποπτεία· και
(ιι) αν το τρίτο μέρος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα, πρέπει να υπάρχουν εκεί 
μηχανισμοί εποπτείας ισοδύναμοι με 
εκείνους της ΕΕ.
Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ, 
προσδιορίζοντας τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
μηχανισμών εποπτείας των τρίτων 
χωρών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός να ανατίθεται η διαχείριση χαρτοφυλακίου μόνο σε εξουσιοδοτημένους ΔΟΕΕ 
σύμφωνους προς τη νομοθεσία της ΕΕ θα περιορίσει τη δυνατότητα των επενδυτικών φορέων 
να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εκτός ΕΕ. Τούτο μειώνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες των 
επενδυτών και περιορίζει τη δυνατότητά τους να διαφοροποιούν τους κινδύνους. Η οδηγία θα 
πρέπει να ακολουθήσει την προσέγγιση των ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 990
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης 
να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου,

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου,

(ι) η εντολή μπορεί να δοθεί μόνο σε 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή 
έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση 
κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική 
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εποπτεία· και
(ιι) αν το τρίτο μέρος εδρεύει σε τρίτη 
χώρα, πρέπει να υπάρχουν εκεί 
μηχανισμοί εποπτείας ισοδύναμοι με 
εκείνους της ΕΕ.
Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 49a, 49β και 49γ, 
προσδιορίζοντας τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση της ισοδυναμίας των 
μηχανισμών εποπτείας των τρίτων 
χωρών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός να ανατίθεται η διαχείριση χαρτοφυλακίου μόνο σε εξουσιοδοτημένους ΔΟΕΕ 
σύμφωνους προς τη νομοθεσία της ΕΕ θα περιορίσει τη δυνατότητα των επενδυτικών φορέων 
να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια εκτός ΕΕ. Τούτο μειώνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες των 
επενδυτών και περιορίζει τη δυνατότητά τους να διαφοροποιούν τους κινδύνους. Η οδηγία θα 
πρέπει να ακολουθήσει την προσέγγιση των ΟΣΕΚΑ.

Τροπολογία 991
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη 
διαχείριση κινδύνων, το τρίτο μέρος 
πρέπει επίσης να έχει λάβει άδεια ως 
ΔΟΕΕ για τη διαχείριση ενός ΟΕΕ του 
ίδιου τύπου,

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση επενδύσεων, εντολή δίδεται 
μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει 
άδεια ή έχουν αναγνωρισθεί για τη 
διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε 
προληπτική εποπτεία· η εντολή πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τα κριτήρια κατανομής 
των επενδύσεων τα οποία θεσπίζουν 
περιοδικώς οι εταιρείες διαχείρισης· όταν 
η εντολή αφορά τη διαχείριση 
επενδύσεων και ανατίθεται σε επιχείρηση 
τρίτης χώρας, πρέπει να διασφαλίζεται η 
συνεργασία μεταξύ των οικείων 
εποπτικών αρχών·
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Or. en

Τροπολογία 992
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης 
να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου,

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου, εντολή δίδεται 
μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει 
άδεια ή έχουν αναγνωρισθεί για τη 
διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται σε 
προληπτική εποπτεία· αν δεν είναι 
δυνατόν να τηρηθεί αυτή η προϋπόθεση, 
η ανάθεση γίνεται μόνο με προηγούμενη
εξουσιοδότηση από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους ΔΟΕΕ η διαδικασία κοινοποίησης μπορεί να είναι αποδεκτή, θα πρέπει ωστόσο να 
καταστεί σαφές ότι η κοινοποίηση μπορεί επίσης να γίνεται εκ των υστέρων. Δεδομένου ότι οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών συχνά δεν υπόκεινται σε ρύθμιση με βάση την οδηγία ΔΟΕΕ, για 
παράδειγμα όταν αναλαμβάνουν περιορισμένα καθήκοντα, όπως π.χ. μέσα πληροφορικής, δεν 
υπάρχει ανάγκη, ο φορέας που ορίζεται κατ’ ανάθεση να έχει άδεια για τη διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού. Σύμφωνα με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, τα καθήκοντα του ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατόν 
να ανατίθενται στο θεματοφύλακα, αρκεί τούτο να μην προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία 993
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης 
να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, εντολή δίδεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή 
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διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου, έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση 
κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική 
εποπτεία· ο ΔΟΕΕ πρέπει να επιδεικνύει 
τη δέουσα επιμέλεια· όταν η εντολή 
αφορά τη διαχείριση επενδύσεων και 
ανατίθεται σε επιχείρηση τρίτης χώρας, 
πρέπει να διασφαλίζεται η συνεργασία 
μεταξύ των οικείων εποπτικών αρχών· αν 
δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί πλήρως 
αυτή η προϋπόθεση, η ανάθεση γίνεται 
μόνο με προηγούμενη εξουσιοδότηση από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του ΔΟΕΕ··

Or. en

Τροπολογία 994
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης 
να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου,

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, εντολή δίδεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή 
έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση 
κεφαλαίων και υπόκεινται σε εποπτεία·
αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί αυτή η 
προϋπόθεση, η ανάθεση γίνεται μόνο με 
προηγούμενη εξουσιοδότηση από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής· αν το τρίτο μέρος εδρεύει σε 
τρίτη χώρα, πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 39,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.
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Τροπολογία 995
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης 
να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου,

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση 
συνίσταται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου 
ή τη διαχείριση κινδύνων (συνολικά ή εν 
μέρει), εντολή δίδεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή 
έχουν αναγνωρισθεί για τη διαχείριση 
κεφαλαίων και υπόκεινται σε προληπτική 
εποπτεία· αν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί 
αυτή η προϋπόθεση, η ανάθεση γίνεται 
μόνο εφόσον ο ΔΟΕΕ έχει προηγουμένως 
εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί φορείς διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιούν τοπική εμπειρογνωμοσύνη για να επενδύουν σε 
ορισμένες αγορές (ιδιαίτερα αναδυόμενες). Τούτο επιτρέπεται ακόμα και στους ΟΣΕΚΑ. Είναι 
σημαντικό να επιτραπεί να συνεχιστεί η συγκεκριμένη πρακτική, προκειμένου οι επενδυτές να 
μπορούν να επωφελούνται από την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε τοπικό επίπεδο χωρίς 
περιττές καθυστερήσεις. Αντί να απαγορευτεί απλώς ολοκληρωτικά η πρακτική της διεθνούς 
ανάθεσης, θα ήταν πιο σκόπιμο να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των φορέων στους οποίους 
γίνεται η ανάθεση.

Τροπολογία 996
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης να 
έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων ή τη διαχείριση ρευστότητας, το 
τρίτο μέρος πρέπει
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διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου, (ι) να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου, ή 

(ιι) να είναι ΔΟΕΕ με έδρα εκτός της 
Ένωσης, αλλά εξουσιοδοτημένος να 
διαχειρίζεται ΟΕΕ ίδιου τύπου όπως στη 
χώρα όπου εδρεύει·

Or. en

.

Τροπολογία 997
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 –εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά τη 
διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη διαχείριση 
κινδύνων, το τρίτο μέρος πρέπει επίσης 
να έχει λάβει άδεια ως ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση ενός ΟΕΕ του ίδιου τύπου,

(β) σε περίπτωση που η ανάθεση αφορά 
τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ή τη 
διαχείριση κινδύνων, εντολή δίδεται 
μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει 
άδεια ή έχουν αναγνωρισθεί για τη 
διαχείριση κεφαλαίων και υπόκεινται 
σε εποπτεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ. Αποτελεί κοινή πρακτική, οι ΔΟΕΕ να 
αναθέτουν εν μέρει τη διαχείριση χαρτοφυλακίου τους σε τοπικούς φορείς (εκτός ΕΕ) όταν 
επενδύουν εκτός ΕΕ, προκειμένου να αξιοποιούν την τοπική εμπειρογνωμοσύνη για τις τοπικές 
επενδυτικές ευκαιρίες. Τούτο είναι ενίοτε λιγότερο επικίνδυνο από ό,τι η διαχείριση από 
απόσταση. Οι τοπικοί φορείς διαχείρισης θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία.
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Τροπολογία 998
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου ή κινδύνου και ανατίθεται 
σε επιχείρηση τρίτης χώρας, θα πρέπει να 
υπάρχουν, επιπλέον των απαιτήσεων του 
σημείου (β), κατάλληλες ρυθμίσεις για το 
συντονισμό επιτόπου μεταξύ της 
αρμόδιας αρχής του ΔΟΕΕ και της αρχής 
που ασκεί εποπτεία στο φορέα της τρίτης 
χώρας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί φορείς διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιούν τοπική εμπειρογνωμοσύνη για να επενδύουν σε 
ορισμένες αγορές (ιδιαίτερα αναδυόμενες). Τούτο επιτρέπεται ακόμα και στους ΟΣΕΚΑ. Είναι 
σημαντικό να επιτραπεί να συνεχιστεί η συγκεκριμένη πρακτική, προκειμένου οι επενδυτές να 
μπορούν να επωφελούνται από την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε τοπικό επίπεδο χωρίς 
περιττές καθυστερήσεις. Αντί να απαγορευτεί απλώς ολοκληρωτικά η πρακτική της διεθνούς 
ανάθεσης, θα ήταν πιο σκόπιμο να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των φορέων στους οποίους 
γίνεται η ανάθεση.

Τροπολογία 999
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αν η ανάθεση αφορά τη διαχείριση 
χαρτοφυλακίου ή κινδύνου και ανατίθεται 
σε επιχείρηση τρίτης χώρας, θα πρέπει, 
επιπλέον της απαίτησης του σημείου (β), 
να διασφαλίζεται η συνεργασία των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
καταγωγής με την αρχή που ασκεί 
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εποπτεία στην επιχείρηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 1000
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) αν η ανάθεση αφορά την παροχή 
υπηρεσιών διοίκησης στον ΟΕΕ που 
αναφέρεται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος Ι, η εντολή δίνεται μόνο 
σε επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή 
έχουν αναγνωριστεί για το συγκεκριμένο 
σκοπό και υπόκεινται σε εποπτεία στο 
κράτος μέλος καταγωγής τους· αν δεν 
είναι δυνατόν να τηρηθεί αυτή η 
προϋπόθεση, η ανάθεση γίνεται μόνο με 
προηγούμενη εξουσιοδότηση από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.
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Τροπολογία 1001
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η ανάθεση δεν πρέπει να αποτελεί 
εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας του ΔΟΕΕ, και συγκεκριμένα 
δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην 
άσκηση της δραστηριότητας του ΔΟΕΕ, ή 
στη διαχείριση του ΟΕΕ, ούτως ώστε να 
εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο 
τα συμφέροντα των επενδυτών του,

(γ) η ανάθεση δεν πρέπει να αποτελεί 
εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας του ΔΟΕΕ, και συγκεκριμένα 
δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην 
άσκηση της δραστηριότητας του ΔΟΕΕ, ή 
στη διαχείριση του ΟΕΕ, ούτως ώστε να 
εξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο τρόπο 
τα συμφέροντα του ΟΕΕ ή του συνόλου 
των επενδυτών του,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 1002
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ο ΔΟΕΕ πρέπει να αποδεικνύει ότι το 
τρίτο μέρος είναι εξειδικευμένο και ικανό 
για την ανάληψη των εν λόγω 
καθηκόντων, ότι η επιλογή του 
πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα προσοχή 
και ότι ο ΔΟΕΕ είναι σε θέση να 
παρακολουθεί αποτελεσματικά ανά πάσα 
στιγμή την ανατεθειμένη δραστηριότητα, 
να παρέχει ανά πάσα στιγμή περαιτέρω 
οδηγίες στο τρίτο μέρος και να ανακαλεί 
την ανάθεση με άμεση ισχύ, όταν αυτό 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών.

(δ) ο ΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδεικνύει ότι το τρίτο μέρος είναι 
εξειδικευμένο και ικανό για την ανάληψη 
των εν λόγω καθηκόντων, ότι η επιλογή 
του πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα 
προσοχή και ότι ο ΔΟΕΕ είναι σε θέση να 
παρακολουθεί αποτελεσματικά ανά πάσα 
στιγμή την ανατεθειμένη δραστηριότητα, 
να παρέχει ανά πάσα στιγμή περαιτέρω 
οδηγίες στο τρίτο μέρος και να ανακαλεί 
την ανάθεση με άμεση ισχύ, όταν αυτό 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του συνόλου 
των επενδυτών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 1003
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ο ΔΟΕΕ πρέπει να αποδεικνύει ότι το 
τρίτο μέρος είναι εξειδικευμένο και ικανό 
για την ανάληψη των εν λόγω 
καθηκόντων, ότι η επιλογή του 
πραγματοποιήθηκε με τη δέουσα προσοχή 
και ότι ο ΔΟΕΕ είναι σε θέση να 
παρακολουθεί αποτελεσματικά ανά πάσα 
στιγμή την ανατεθειμένη δραστηριότητα, 
να παρέχει ανά πάσα στιγμή περαιτέρω 
οδηγίες στο τρίτο μέρος και να ανακαλεί 
την ανάθεση με άμεση ισχύ, όταν αυτό 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επενδυτών.

(δ) ο ΔΟΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδεικνύει, αν χρειαστεί, ότι το τρίτο 
μέρος είναι εξειδικευμένο και ικανό για 
την ανάληψη των εν λόγω καθηκόντων, ότι 
η επιλογή του πραγματοποιήθηκε με τη 
δέουσα προσοχή και ότι ο ΔΟΕΕ είναι σε 
θέση να παρακολουθεί αποτελεσματικά 
ανά πάσα στιγμή την ανατεθειμένη 
δραστηριότητα, να παρέχει ανά πάσα 
στιγμή περαιτέρω οδηγίες στο τρίτο μέρος 
και να ανακαλεί την ανάθεση με άμεση 
ισχύ, όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
των επενδυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν ορισμένα διαχειριστικά και διοικητικά 
καθήκοντα (π.χ. διαχείριση κινδύνου) σε γραφεία εκτός ΕΕ χωρίς να πρέπει κάθε φορά να 
ζητούν προηγουμένως άδεια.
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Τροπολογία 1004
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση στο 
θεματοφύλακα, στον εκτιμητή, ή σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 
τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΟΕΕ ή των 
επενδυτών του.

Ο ΔΟΕΕ διασφαλίζει ότι η ανάθεση δεν 
αντίκειται στα συμφέροντα του ίδιου ή 
των επενδυτών του.

Or. en

Τροπολογία 1005
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση στο 
θεματοφύλακα, στον εκτιμητή, ή σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 
τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΟΕΕ ή των 
επενδυτών του.

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 
τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους ΔΟΕΕ η διαδικασία κοινοποίησης μπορεί να είναι αποδεκτή, θα πρέπει ωστόσο να 
καταστεί σαφές ότι η κοινοποίηση μπορεί επίσης να γίνεται εκ των υστέρων. Δεδομένου ότι οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών συχνά δεν υπόκεινται σε ρύθμιση με βάση την οδηγία ΔΟΕΕ, για 
παράδειγμα όταν αναλαμβάνουν περιορισμένα καθήκοντα, όπως π.χ. μέσα πληροφορικής, δεν 
υπάρχει ανάγκη, ο φορέας που ορίζεται κατ’ ανάθεση να έχει άδεια για τη διαχείριση στοιχείων 
ενεργητικού. Σύμφωνα με την οδηγία ΟΣΕΚΑ, τα καθήκοντα του ΔΟΕΕ είναι επίσης δυνατόν 
να ανατίθενται στο θεματοφύλακα, αρκεί τούτο να μην προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων.
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Τροπολογία 1006
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση στο 
θεματοφύλακα, στον εκτιμητή, ή σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 
τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΟΕΕ ή των 
επενδυτών του.

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση των
υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων που 
αναφέρονται στο σημείο 1 του 
παραρτήματος Ι στο θεματοφύλακα ή σε 
εκπρόσωπο του θεματοφύλακα, ούτε σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 
τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΔΟΕΕ ή των 
επενδυτών του ΟΕΕ, εκτός αν η 
σύγκρουση αυτή είναι δυνατόν να λυθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 1007
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση στο 
θεματοφύλακα, στον εκτιμητή, ή σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 
τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΟΕΕ ή των 
επενδυτών του.

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο 
θεματοφύλακα ή σε οποιονδήποτε άλλο 
οργανισμό του οποίου τα συμφέροντα 
μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με αυτά 
του ΟΕΕ εκτός αν η σύγκρουση αυτή 
είναι δυνατόν να λυθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ΔΟΕΕ 
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μπορούν αν αναθέτουν καθήκοντα σε θεματοφύλακες είναι υπερβολικά αυστηρό και αντίκειται 
στην τρέχουσα πρακτική. Η απαγόρευση πρέπει να περιορίζεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου. 
Όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ήδη ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ όπως οι διατάξεις της οδηγίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η οδηγία για 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα επιβάλλει την κατάλληλη διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων αντί της πλήρους απαγόρευσης των συμφωνιών σε περίπτωση σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Τροπολογία 1008
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση στο 
θεματοφύλακα, στον εκτιμητή, ή σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 
τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΟΕΕ ή των 
επενδυτών του.

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο 
θεματοφύλακα ή σε οποιονδήποτε άλλο 
οργανισμό του οποίου τα συμφέροντα 
μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με αυτά 
του ΟΕΕ εκτός αν η σύγκρουση αυτή 
είναι δυνατόν να λυθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά χαλαρότερη την πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου ότι περιορίζει την 
αυστηρή απαγόρευση στην ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ώστε να συμφωνεί 
περισσότερο με τις τρέχουσες πρακτικές. Επίσης, σύμφωνα με άλλα νομοθετικά μέτρα, όπως η 
οδηγία για τα χρηματοπιστωτικά μέσα, θα πρέπει να αναφέρεται ότι επαρκεί η δυνατότητα 
διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων. 

Τροπολογία 1009
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση στο 
θεματοφύλακα, στον εκτιμητή, ή σε 
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 

Δεν πραγματοποιείται καμία ανάθεση 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου στο 
θεματοφύλακα, στον εκτιμητή, ή σε 
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τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΟΕΕ ή των 
επενδυτών του.

οποιονδήποτε άλλο οργανισμό του οποίου 
τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε 
σύγκρουση με αυτά του ΟΕΕ ή των 
επενδυτών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση χαρτοφυλακίου είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα των διαχειριστών κεφαλαίων· 
δεν θα πρέπει να ανατίθεται στο θεματοφύλακα, που καλείται να εποπτεύει το κεφάλαιο. Όλα τα 
υπόλοιπα καθήκοντα, ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ανατίθενται στο θεματοφύλακα, 
δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων. Τούτο είναι 
σύμφωνο προς τις διατάξεις της οδηγίας ΟΣΕΚΑ, και επομένως οποιοσδήποτε περιορισμός για 
τους ΟΕΕ θα ήταν αδικαιολόγητος εδώ.

Τροπολογία 1010
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη του 
ΔΟΕΕ δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι 
ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει καθήκοντα σε ένα 
τρίτο μέρος, και ο ΔΟΕΕ δεν αναθέτει τα 
καθήκοντά του σε τέτοια έκταση που, κατ’ 
ουσίαν, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ο 
διαχειριστής του ΟΕΕ.

2. Η ευθύνη του ΔΟΕΕ δεν επηρεάζεται 
από το γεγονός ότι ο ΔΟΕΕ έχει αναθέσει 
καθήκοντα σε τρίτα μέρη. Ο ΔΟΕΕ δεν 
αναθέτει τα καθήκοντά του σε τέτοια 
έκταση που να του αφαιρείται κάθε 
ουσιαστική ανάμιξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.
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Τροπολογία 1011
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση 
των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν ορισμένα διαχειριστικά και διοικητικά 
καθήκοντα (π.χ. διαχείριση κινδύνου) σε γραφεία εκτός ΕΕ χωρίς να πρέπει κάθε φορά να 
ζητούν προηγουμένως άδεια.

Τροπολογία 1012
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση 
των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση θα πρέπει να είναι δυνατή, προκειμένου οι ΔΟΕΕ να έχουν πρόσβαση σε αγορές 
τρίτων χωρών και τοπική εμπειρογνωμοσύνη.
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Τροπολογία 1013
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση 
των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1014
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση 
των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τους ΟΣΕΚΑ. Στον τομέα της διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, η ανάθεση 
καθηκόντων του διαχειριστή αποτελεί ευρέως αποδεκτή πρακτική που δεν εγείρει ανησυχίες για 
συστημικό κίνδυνο ή προστασία των επενδυτών. Θα πρέπει επομένως να επιτρέπεται και στον 
τομέα της διαχείρισης ΟΕΕ.

Τροπολογία 1015
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση 

διαγράφεται
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των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της ανάθεσης ενέχει τον κίνδυνο επιπτώσεων στην αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης κεφαλαίων. Θα μπορούσε να αποκλείσει λύσεις διαχείρισης ΟΕΕ όπως η πολλαπλή 
διαχείριση με φάσμα ειδικών διοικητικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς για ένα προϊόν, ή τα 
συστήματα Master KAG, παρόλο που καμιά από τις δύο λύσεις δεν ενέχει συστημικό κίνδυνο. 
Αν ένας ΔΟΕΕ υποχρεωθεί να συνάπτει άμεση συμβατική σχέση με κάθε φορέα ανάθεσης, το 
αποτέλεσμα θα είναι υψηλότερο κόστος κεφαλαίων/επένδυσης.

Τροπολογία 1016
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση 
των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της ανάθεσης ενέχει τον κίνδυνο επιπτώσεων στην αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης κεφαλαίων. Θα μπορούσε να αποκλείσει λύσεις διαχείρισης ΟΕΕ όπως η πολλαπλή 
διαχείριση με φάσμα ειδικών διοικητικών υπηρεσιών σε διάφορους τομείς για ένα προϊόν, ή τα 
συστήματα Master KAG, παρόλο που καμιά από τις δύο λύσεις δεν ενέχει συστημικό κίνδυνο. 
Αν ένας ΔΟΕΕ υποχρεωθεί να συνάπτει άμεση συμβατική σχέση με κάθε φορέα ανάθεσης, το 
αποτέλεσμα θα είναι υψηλότερο κόστος κεφαλαίων/επένδυσης.
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Τροπολογία 1017
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση 
των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση είναι σημαντική για τη γενική διαχείριση επενδύσεων, αλλά και για τις εργασίες 
αποτίμησης και καταπίστευσης.

Τροπολογία 1018
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

3. Το τρίτο μέρος δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, με 
την προϋπόθεση της τήρησης των όρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση δεν θα πρέπει να απαγορευτεί τελείως, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατή, με την 
προϋπόθεση της τήρησης των όρων της ανάθεσης.
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Τροπολογία 1019
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

3. Το τρίτο μέρος δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, με 
την προϋπόθεση της τήρησης των όρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 1020
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

3. Το τρίτο μέρος δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση 
των καθηκόντων που του έχουν 
ανατεθεί, με την προϋπόθεση της 
τήρησης των όρων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη θα έπρεπε κανονικά να απαλειφθεί τελείως, για λόγους συνοχής με την 
οδηγία ΟΣΕΚΑ. Για παράδειγμα, οι ΟΕΕ του τομέα των ακινήτων συχνά αναθέτουν καθήκοντα 
συντήρησης ακινήτων και επιστρατεύουν δίκτυα διαφόρων παρόχων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα 
η απαγόρευση της ανάθεσης να είναι πρακτικά αδύνατη.
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Τροπολογία 1021
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

3. Το τρίτο μέρος δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, με 
την προϋπόθεση της τήρησης των όρων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1022
Marta Andreasen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το τρίτο μέρος δεν δύναται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.

3. Το τρίτο μέρος δύναται να
πραγματοποιήσει περαιτέρω ανάθεση των 
καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, με 
εξαίρεση την παρακολούθηση και την 
εποπτεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, οι οργανισμοί να έχουν θεματοφύλακα ο οποίος να επιλέγει έναν γενικό 
παραλήπτη παρακαταθήκης που να μπορεί να αναθέτει μερικά καθήκοντα φύλαξης σε 
υποπαραλήπτες παρακαταθήκης σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.
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Τροπολογία 1023
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) τις προϋποθέσεις έγκρισης της 
ανάθεσης,
(β) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο 
διαχειριστής δεν μπορεί πλέον να 
θεωρείται ότι είναι ο διαχειριστής του 
ΟΕΕ, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 2.
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

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 1024
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί 
το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 1025
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 –εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις προϋποθέσεις έγκρισης της 
ανάθεσης,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης το άρθρο 18 της αναθεωρημένης συμβιβαστικής πρότασης της Προεδρίας, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2009.

Τροπολογία 1026
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή είναι η ορθή διατύπωση βάσει των νέων διαδικασιών «επιτροπολογίας», εάν διατηρηθεί 
το παρόν άρθρο.

Τροπολογία 1027
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 
ή, στην περίπτωση που ΟΕΕ επενδύει σε 
άλλον ΟΕΕ, το αργότερο έξι μήνες μετά 
τη λήξη του οικονομικού έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη λήψη στοιχείων από τον άλλο ΟΕΕ, η προθεσμία υα 
πρέπει να παραταθεί κατά ένα δίμηνο.

Τροπολογία 1028
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
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μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 
ή, στην περίπτωση που ΟΕΕ επενδύει σε 
άλλον ΟΕΕ, το αργότερο έξι μήνες μετά 
τη λήξη του οικονομικού έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών ή οι οργανισμοί ετοιμάζουν τις ετήσιες εκθέσεις τους με 
βάση τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που λαμβάνουν από τα υποκείμενα κεφάλαια 
ιδιωτικών συμμετοχών στα οποία επενδύουν. Τα εν λόγω υποκείμενα κεφάλαια μπορεί να μην 
δημοσιεύουν τις ετήσιες εκθέσεις ή τις οικονομικές πληροφορίες τους έγκαιρα ώστε να μπορούν 
οι οργανισμοί να τηρούν υποχρεωτική τετράμηνη προθεσμία για την προετοιμασία της ετήσιας 
έκθεσής τους. Για το λόγο αυτό, οι οργανισμοί χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την 
ολοκλήρωση της προετοιμασίας των ετήσιων εκθέσεών τους.

Τροπολογία 1029
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 
ή, εφόσον συντρέχουν συνθήκες κατά τις 
οποίες ζητούνται πληροφορίες από τρίτα 
μέρη (κατά τη διενέργεια ελέγχου 
οποιωνδήποτε υποκειμένων επενδύσεων 
των ΟΕΕ), το αργότερο έξι μήνες μετά τη 
λήξη του οικονομικού έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός έλεγχος των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών ενδέχεται να απαιτεί το λογιστικό 
έλεγχο εταιρειών χαρτοφυλακίου η ολοκλήρωση του οποίου θα πρέπει να προηγείται και 
οιαδήποτε υποχρεωτική περίοδος βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει τον 
απαιτούμενο για το σκοπό αυτό χρόνο, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που 
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έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες αυτές χαρτοφυλακίου για να καταρτίσουν τους 
λογαριασμούς τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική περίοδος τεσσάρων μηνών για την ΟΕΕ είναι 
απρόσφορη.

Τροπολογία 1030
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 
ή, εφόσον συντρέχουν συνθήκες κατά τις 
οποίες ζητούνται πληροφορίες από τρίτα 
μέρη, κατά τη διενέργεια ελέγχου 
οποιωνδήποτε υποκειμένων επενδύσεων 
των ΟΕΕ, το αργότερο έξι μήνες μετά τη 
λήξη του οικονομικού έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός έλεγχος των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών ενδέχεται να απαιτεί το λογιστικό 
έλεγχο εταιρειών χαρτοφυλακίου η ολοκλήρωση του οποίου θα πρέπει να προηγείται και 
οιαδήποτε υποχρεωτική περίοδος βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει τον 
απαιτούμενο για το σκοπό αυτό χρόνο, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που 
έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες αυτές χαρτοφυλακίου για να καταρτίσουν τους 
λογαριασμούς τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική περίοδος τεσσάρων μηνών για την ΟΕΕ είναι 
απρόσφορη. Επιπλέον, τα εκτελεστικά μέτρα επιπέδου 2 πρέπει να είναι αναλογικά και να μην 
πλήττουν αδικαιολόγητα οντότητες όταν δεν προκύπτει σαφές όφελος από το κόστος 
συμμόρφωσης.
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Τροπολογία 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 
ή, εφόσον συντρέχουν συνθήκες κατά τις 
οποίες ζητούνται πληροφορίες από τρίτα 
μέρη, κατά τη διενέργεια ελέγχου 
οποιωνδήποτε υποκειμένων επενδύσεων 
των ΟΕΕ, το αργότερο έξι μήνες μετά τη 
λήξη του οικονομικού έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός έλεγχος των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών ενδέχεται να απαιτεί το λογιστικό 
έλεγχο εταιρειών χαρτοφυλακίου η ολοκλήρωση του οποίου θα πρέπει να προηγείται και 
οιαδήποτε υποχρεωτική περίοδος βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει τον 
απαιτούμενο για το σκοπό αυτό χρόνο, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που 
έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες αυτές χαρτοφυλακίου για να καταρτίσουν τους 
λογαριασμούς τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική περίοδος τεσσάρων μηνών για την ΟΕΕ είναι 
απρόσφορη.

Τροπολογία 1032
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 
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έτους. ή, εφόσον συντρέχουν συνθήκες κατά τις 
οποίες ζητούνται πληροφορίες από τρίτα 
μέρη, κατά τη διενέργεια ελέγχου 
οποιωνδήποτε υποκειμένων επενδύσεων 
των ΟΕΕ, το αργότερο έξι μήνες μετά τη 
λήξη του οικονομικού έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός έλεγχος των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών ενδέχεται να απαιτεί το λογιστικό 
έλεγχο εταιρειών χαρτοφυλακίου η ολοκλήρωση του οποίου θα πρέπει να προηγείται και 
οιαδήποτε υποχρεωτική περίοδος βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει τον 
απαιτούμενο για το σκοπό αυτό χρόνο, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που 
έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες αυτές χαρτοφυλακίου για να καταρτίσουν τους 
λογαριασμούς τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική περίοδος τεσσάρων μηνών για την ΟΕΕ είναι 
απρόσφορη. Επιπλέον, τα εκτελεστικά μέτρα επιπέδου 2 πρέπει να είναι αναλογικά και να μην 
πλήττουν αδικαιολόγητα οντότητες όταν δεν προκύπτει σαφές όφελος από το κόστος 
συμμόρφωσης. 

Τροπολογία 1033
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

1. Οι ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, διαθέτουν ετήσια έκθεση για 
κάθε οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται στις 
διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.



AM\805040EL.doc 35/119 PE439.133v01-00

EL

Τροπολογία 1034
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ διαθέτει, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, ετήσια έκθεση για κάθε 
οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

1. Οι ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, διαθέτουν ετήσια έκθεση για 
κάθε οικονομικό έτος. Η ετήσια έκθεση 
διατίθεται στους επενδυτές και τις 
αρμόδιες αρχές το αργότερο τέσσερις 
μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού 
έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τις πληροφορίες που παρατίθενται 
στο άρθρο 20, εφόσον υπήρξε μεταβολή 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 
που καλύπτει η έκθεση. 

Or. en
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Τροπολογία 1036
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τις αμοιβές, χωρισμένες σε σταθερό 
και μεταβλητό μέρος, που καταβλήθηκαν 
από συστημικά σημαντικό ΔΟΕΕ και, αν 
έχει εφαρμογή, από οποιονδήποτε ΟΕΕ 
διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος ΔΟΕΕ, σε 
κύρια στελέχη και άλλους υπαλλήλους με 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην έκθεση της 
επιχείρησης σε κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η δυνατότητα να καλυφθούν και οι αμοιβές είναι αμφισβητήσιμη, αν προβλεφθεί η 
αποκάλυψη αμοιβών, οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιβλέψουν την εφαρμογή των FSB 
και των αρχών της Επιτροπής, θα πρέπει να εξετάζουν μόνο πληροφορίες σχετικά με 
αποζημιώσεις από συγκεκριμένους υπαλλήλους σε συστημικά σημαντικούς ΔΟΕΕ. Τέτοιες 
πολιτικές αμοιβών δεν θα ωφελούσαν τους επενδυτές των ΟΕΕ αν οι ΟΕΕ δεν έχουν δικαίωμα 
επανείσπραξης ποσών που επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Τροπολογία 1037
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τις αμοιβές, χωρισμένες σε σταθερό 
και μεταβλητό μέρος, που καταβλήθηκαν 
από συστημικά σημαντικό ΔΟΕΕ και, αν 
έχει εφαρμογή, από οποιονδήποτε ΟΕΕ 
διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος ΔΟΕΕ, σε 
κύρια στελέχη και άλλους υπαλλήλους με 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην έκθεση της 
επιχείρησης σε κίνδυνο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιβλέψουν την εφαρμογή των FSB και των αρχών της 
Επιτροπής, θα πρέπει να εξετάζουν μόνο πληροφορίες σχετικά με αποζημιώσεις από 
συγκεκριμένους υπαλλήλους σε συστημικά σημαντικούς ΔΟΕΕ. Η υποβολή των στοιχείων 
αυτών από όλους τους ΔΟΕΕ είναι μέτρα περιττό και δυσανάλογο, θα αυξήσει δε υπέρμετρα το 
φόρτο εργασίας των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 1038
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τις αμοιβές, χωρισμένες σε σταθερό 
και μεταβλητό μέρος, που καταβλήθηκαν 
από συστημικά σημαντικό ΔΟΕΕ και, αν 
έχει εφαρμογή, από οποιονδήποτε ΟΕΕ 
διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος ΔΟΕΕ, σε 
κύρια στελέχη και άλλους υπαλλήλους με 
ουσιαστικό αντίκτυπο στην έκθεση της 
επιχείρησης σε κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 1039
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
συντάσσονται βάσει των λογιστικών 
προτύπων ή αρχών που επιβάλλουν οι 
εφαρμοστέοι κανόνες ή τα καταστατικά ή 
ιδρυτικά έγγραφα του ΟΕΕ και
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
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την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός έλεγχος των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών ενδέχεται να απαιτεί το λογιστικό 
έλεγχο εταιρειών χαρτοφυλακίου η ολοκλήρωση του οποίου θα πρέπει να προηγείται και 
οιαδήποτε υποχρεωτική περίοδος βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει τον 
απαιτούμενο για το σκοπό αυτό χρόνο, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που 
έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες αυτές χαρτοφυλακίου για να καταρτίσουν τους 
λογαριασμούς τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική περίοδος τεσσάρων μηνών για την ΟΕΕ είναι 
απρόσφορη. Επιπλέον, τα εκτελεστικά μέτρα επιπέδου 2 πρέπει να είναι αναλογικά και να μην 
πλήττουν αδικαιολόγητα οντότητες όταν δεν προκύπτει σαφές όφελος από το κόστος 
συμμόρφωσης. 

Τροπολογία 1040
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
συντάσσονται βάσει των λογιστικών 
προτύπων ή αρχών που επιβάλλουν οι 
εφαρμοστέοι κανόνες ή τα καταστατικά ή 
ιδρυτικά έγγραφα του ΟΕΕ και
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
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Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.

τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 1041
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
συντάσσονται βάσει των λογιστικών 
προτύπων ή αρχών που επιβάλλουν οι 
εφαρμοστέοι κανόνες ή τα καταστατικά ή 
ιδρυτικά έγγραφα του ΟΕΕ και
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.

Or. en
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Τροπολογία 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.

3. Τα λογιστικά στοιχεία τα οποία 
περιέχονται στην ετήσια έκθεση 
συντάσσονται βάσει των λογιστικών 
προτύπων ή αρχών που επιβάλλουν οι 
εφαρμοστέοι κανόνες ή τα καταστατικά ή 
ιδρυτικά έγγραφα του ΟΕΕ και
ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το νόμο να 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους σύμφωνα 
με την οδηγία 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για 
τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων 
και των ενοποιημένων λογαριασμών, για 
την τροποποίηση των οδηγιών 
78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και για την κατάργηση της 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η 
έκθεση ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν παρατηρήσεων, δημοσιεύεται εν 
όλω στην ετήσια έκθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανωτέρω διατύπωση ορίζει ακριβέστερα τις απαιτήσεις του ελέγχου.

Τροπολογία 1043
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό του περιεχομένου και του 
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ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

μορφοτύπου της ετήσιας έκθεσης. Οι εν 
λόγω πράξεις προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ στον οποίο 
εφαρμόζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1044
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό του περιεχομένου και του 
μορφοτύπου της ετήσιας έκθεσης. Οι εν 
λόγω πράξεις προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΟΕΕ ή του ΔΟΕΕ στον οποίο 
εφαρμόζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω μέτρα

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό του περιεχομένου και του 
μορφοτύπου της ετήσιας έκθεσης. Οι εν 
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προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

λόγω πράξεις είναι κατάλληλες και 
αναλογικές και προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται και 
στον ΟΕΕ τον οποίο αφορά η έκθεση, 
λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, των 
πόρων, της πολυπλοκότητας, του 
χαρακτήρα, των επενδύσεων, των 
επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών, 
των δομών και των επενδυτών των 
διαφόρων τύπων ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1047
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Οι εν λόγω πράξεις είναι 
κατάλληλες και αναλογικές και
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται και στον ΟΕΕ 
τον οποίο αφορά η έκθεση, 
λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, των 
πόρων, της πολυπλοκότητας, του 
χαρακτήρα, των επενδύσεων, των 
επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών, 
των δομών και των επενδυτών των 
διαφόρων τύπων ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός έλεγχος των κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών ενδέχεται να απαιτεί το λογιστικό 
έλεγχο εταιρειών χαρτοφυλακίου η ολοκλήρωση του οποίου θα πρέπει να προηγείται και 
οιαδήποτε υποχρεωτική περίοδος βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει τον 
απαιτούμενο για το σκοπό αυτό χρόνο, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που 
έχουν στη διάθεσή τους οι εταιρείες αυτές χαρτοφυλακίου για να καταρτίσουν τους 
λογαριασμούς τους. Συνεπώς, η τετράμηνη υποχρεωτική περίοδος για τον ΟΕΕ είναι 
απρόσφορη. Επιπλέον, τα εκτελεστικά μέτρα επιπέδου 2 πρέπει να είναι αναλογικά και να μην 
πλήττουν αδικαιολόγητα οντότητες όταν δεν προκύπτει σαφές όφελος από το κόστος 
συμμόρφωσης. 

Τροπολογία 1048
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Οι εν λόγω πράξεις είναι 
κατάλληλες και αναλογικές και
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται και στον ΟΕΕ 
τον οποίο αφορά η έκθεση, 
λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, των 
πόρων, της πολυπλοκότητας, του 
χαρακτήρα, των επενδύσεων, των 
επενδυτικών στρατηγικών και τεχνικών, 
των δομών και των επενδυτών των 
διαφόρων τύπων ΔΟΕΕ και των ΟΕΕ 
που διαχειρίζονται.

Or. en
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Τροπολογία 1049
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω μέτρα 
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κατ'
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ
για τον περαιτέρω καθορισμό του 
περιεχομένου και του μορφοτύπου της 
ετήσιας έκθεσης. Τα εν λόγω μέτρα 
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

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 1050
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΔΟΕΕ παρέχει στο ευρύ επενδυτικό 
κοινό των ΟΕΕ τις ακόλουθες 
πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες επενδυτές θεωρούνται "επαγγελματίες" σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Επιπλέον έχουν σαφείς απόψεις όσον αφορά τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για τις επενδύσεις τους. Είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να θεσπιστούν και για τους 
επαγγελματίες επενδυτές απαιτήσεις πληροφόρησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ευρέος 
επενδυτικού κοινού. Σε επίπεδο διάδοσης στο κοινό, οι ΔΟΕΕ πρέπει να έχουν απλώς την 
υποχρέωση να "παρέχουν" τις σχετικές πληροφορίες. 

Τροπολογία 1051
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι παρέχονται 
στους επενδυτές των ΟΕΕ οι ακόλουθες 
πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις οδηγίες ΟΣΕΚΑ και ΟΑΧΜ.

Τροπολογία 1052
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι 
όλοι οι επενδυτές λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η γνωστοποίηση της μισθολογικής πολιτικής είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της διαφάνειας. 
Βλέπε επίσης άρθρο 10 α (νέο) όπως τροποποιήθηκε.

Τροπολογία 1053
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζουν ότι 
όλοι οι επενδυτές λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνωστοποίηση της μισθολογικής πολιτικής είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της διαφάνειας. 
Βλέπε επίσης άρθρο 10 α (νέο) όπως τροποποιήθηκε.

Τροπολογία 1054
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει, στο βαθμό που 
αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στον 
ενδιαφερόμενο ΟΕΕ, ότι όλοι οι επενδυτές 
των ΟΕΕ λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους: 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1055
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει, στο βαθμό που 
αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στον 
ενδιαφερόμενο ΟΕΕ, ότι όλοι οι επενδυτές 
των ΟΕΕ λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει, στο βαθμό που 
αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στον 
ενδιαφερόμενο ΟΕΕ, ότι όλοι οι επενδυτές 
των ΟΕΕ λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Or. en
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Τροπολογία 1057
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει, στο βαθμό που 
αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στον 
ενδιαφερόμενο ΟΕΕ, ότι όλοι οι επενδυτές 
των ΟΕΕ λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1058
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
επενδυτές των ΟΕΕ λαμβάνουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες αλλαγές τους:

Ο ΔΟΕΕ εξασφαλίζει ότι όλοι οι επενδυτές 
των ΟΕΕ λαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες πριν από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στους ΟΕΕ, 
καθώς και τις όποιες ουσιαστικές αλλαγές 
τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εστιάζει στο συστημικό κίνδυνο, όπου η μόχλευση είναι μία μόνο από τις 
συνιστώσες του. Ο κίνδυνος μόχλευσης πρέπει να αξιολογείται μόνο σε συνδυασμό με την 
υποκείμενη επενδυτική στρατηγική, τις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου και το βαθμό στον 
οποίο καλύπτονται οι εκθέσεις ενός κεφαλαίου σε κινδύνους.
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Τροπολογία 1059
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, 

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται, του μέγιστου 
επιπέδου μόχλευσης και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης, καθώς 
και του συνολικού ποσού μόχλευσης σε 
περιοδική βάση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τη μόχλευση πρέπει να είναι κατά τι λεπτομερέστερες.

Τροπολογία 1060
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
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κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, 

κινδύνων, τυχόν ρυθμίσεων για την 
επαναχρησιμοποίηση και τη μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων και ενδεχομένως 
ρυθμίσεων για τη φύλαξη, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, των 
τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης,

Or. en

Τροπολογία 1061
Derk Jan Eppink

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, 

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων και κάθε εφαρμοστέου 
επενδυτικού περιορισμού· των 
περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ μπορεί να 
κάνει χρήση της μόχλευσης, των τύπων και 
των πηγών μόχλευσης που επιτρέπονται 
και των παρεπόμενων κινδύνων, όπως και 
κάθε περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
υποκείμενη επενδυτική στρατηγική του 
ΟΕΕ και τις διαδικασίες διαχείρισης του 
κινδύνου,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εστιάζει στο συστημικό κίνδυνο, όπου η μόχλευση είναι μία μόνο από τις 
συνιστώσες του. Ο κίνδυνος μόχλευσης πρέπει να αξιολογείται μόνο σε συνδυασμό με την 
υποκείμενη επενδυτική στρατηγική, τις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου και το βαθμό στον 
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οποίο καλύπτονται οι εκθέσεις ενός κεφαλαίου σε κινδύνους.

Τροπολογία 1062
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, 

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, του 
τύπου των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιο πρακτική η περιγραφή του τύπου των περιουσιακών στοιχείων από τα συγκεκριμένα 
περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορεί να επενδύει ο ΟΕΕ. Θα ήταν υπερβολικά περιοριστικό 
να ζητείται από τους ΔΟΕΕ να αναφέρουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορεί να 
επενδύει ένας ΟΕΕ.
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Τροπολογία 1063
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, 

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, των
τύπων περιουσιακών στοιχείων στα οποία 
μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και των παρεπόμενων κινδύνων, 
κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού στη χρήση μόχλευσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πρακτικό να γνωστοποιούνται "όλα" τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορεί να 
επενδύει ένας ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1064
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των τύπων περιουσιακών στοιχείων 
στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και 
των τεχνικών που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, καθώς και όλων των 
παρεπόμενων κινδύνων, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
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μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, 

μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, των 
τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, 

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των τύπων περιουσιακών στοιχείων 
στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και 
των τεχνικών που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, καθώς και όλων των 
παρεπόμενων κινδύνων, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, 
των τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 
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Τροπολογία 1066
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και των 
τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει, 
καθώς και όλων των παρεπόμενων 
κινδύνων, κάθε εφαρμοστέου επενδυτικού 
περιορισμού, των περιστάσεων στις οποίες 
ο ΟΕΕ μπορεί να κάνει χρήση της 
μόχλευσης, των τύπων και των πηγών 
μόχλευσης που επιτρέπονται και των 
παρεπόμενων κινδύνων, όπως και κάθε 
περιορισμού σχετικά με τη χρήση 
μόχλευσης, 

(α) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των τύπων περιουσιακών στοιχείων 
στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και 
των τεχνικών που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, καθώς και όλων των 
παρεπόμενων κινδύνων, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, των 
τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1067
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) περιγραφή των νομικών συνεπειών 
της συμβατικής σχέσης που συνάπτεται 
για τους σκοπούς της επένδυσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες 
σχετικά με τη δικαιοδοσία, το 
εφαρμοστέο δίκαιο και σχετικά με την 
ύπαρξη, ή όχι, νομικών πράξεων που 
προβλέπουν την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων στο έδαφος όπου 

διαγράφεται
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εδρεύει το αμοιβαίο κεφάλαιο,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση με τις προτεινόμενες αλλαγές.

Τροπολογία 1068
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα, του 
εκτιμητή, του ελεγκτή και οποιωνδήποτε 
άλλων παρόχων υπηρεσιών του ΟΕΕ, 
καθώς και περιγραφή των καθηκόντων 
τους και των δικαιωμάτων των επενδυτών
σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων,

(δ) την ταυτότητα του ελεγκτή και 
οποιωνδήποτε άλλων παρόχων υπηρεσιών 
του ΟΕΕ, καθώς και περιγραφή των 
καθηκόντων τους και των δικαιωμάτων 
των επενδυτών σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των εν λόγω καθηκόντων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση με άλλες προτεινόμενες αλλαγές.

Τροπολογία 1069
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα, του 
εκτιμητή, του ελεγκτή και οποιωνδήποτε 
άλλων παρόχων υπηρεσιών του ΟΕΕ, 
καθώς και περιγραφή των καθηκόντων 
τους και των δικαιωμάτων των επενδυτών 
σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 

(δ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα, του 
εκτιμητή, του ελεγκτή, ενδεχομένως του 
βασικού μεσίτη και οποιωνδήποτε άλλων 
παρόχων υπηρεσιών του ΟΕΕ, καθώς και 
περιγραφή των καθηκόντων τους και των 
δικαιωμάτων των επενδυτών σε περίπτωση 
μη εκπλήρωσης των εν λόγω καθηκόντων, 
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καθηκόντων, 

Or. en

Τροπολογία 1070
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα, του 
εκτιμητή, του ελεγκτή και οποιωνδήποτε 
άλλων παρόχων υπηρεσιών του ΟΕΕ, 
καθώς και περιγραφή των καθηκόντων 
τους και των δικαιωμάτων των επενδυτών 
σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων, 

(δ) την ταυτότητα, ενδεχομένως, του 
σημερινού ή του προτεινόμενου
θεματοφύλακα, του εκτιμητή, του ελεγκτή 
και οποιωνδήποτε άλλων σημερινών ή 
προτεινόμενων παρόχων καίριων ή 
σημαντικών υπηρεσιών του ΟΕΕ, καθώς 
και περιγραφή των καθηκόντων τους και 
των δικαιωμάτων των επενδυτών σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1071
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα, του 
εκτιμητή, του ελεγκτή και οποιωνδήποτε 
άλλων παρόχων υπηρεσιών του ΟΕΕ, 
καθώς και περιγραφή των καθηκόντων 
τους και των δικαιωμάτων των επενδυτών 
σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων, 

(δ) την ταυτότητα, ενδεχομένως, του 
σημερινού ή του προτεινόμενου
θεματοφύλακα, του εκτιμητή, του ελεγκτή 
και οποιωνδήποτε άλλων σημερινών ή 
προτεινόμενων παρόχων καίριων ή 
σημαντικών υπηρεσιών του ΟΕΕ, καθώς 
και περιγραφή των καθηκόντων τους και 
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των δικαιωμάτων των επενδυτών σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα, του 
εκτιμητή, του ελεγκτή και οποιωνδήποτε 
άλλων παρόχων υπηρεσιών του ΟΕΕ, 
καθώς και περιγραφή των καθηκόντων 
τους και των δικαιωμάτων των επενδυτών 
σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων, 

(δ) την ταυτότητα, ενδεχομένως, του 
σημερινού ή του προτεινόμενου
θεματοφύλακα, του εκτιμητή, του ελεγκτή 
και οποιωνδήποτε άλλων σημερινών ή 
προτεινόμενων παρόχων καίριων ή 
σημαντικών υπηρεσιών του ΟΕΕ, καθώς 
και περιγραφή των καθηκόντων τους και 
των δικαιωμάτων των επενδυτών σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 
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Τροπολογία 1073
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την ταυτότητα του θεματοφύλακα, του 
εκτιμητή, του ελεγκτή και οποιωνδήποτε 
άλλων παρόχων υπηρεσιών του ΟΕΕ, 
καθώς και περιγραφή των καθηκόντων 
τους και των δικαιωμάτων των επενδυτών 
σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων, 

(δ) την ταυτότητα, ενδεχομένως, του 
σημερινού ή του προτεινόμενου
θεματοφύλακα, του εκτιμητή, του ελεγκτή 
και οποιωνδήποτε άλλων σημερινών ή 
προτεινόμενων παρόχων καίριων ή 
σημαντικών υπηρεσιών του ΟΕΕ, καθώς 
και περιγραφή των καθηκόντων τους και 
των δικαιωμάτων των επενδυτών σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω 
καθηκόντων, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1074
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή κάθε ανατεθειμένου 
καθήκοντος διαχείρισης ή θεματοφύλακα
και την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

(ε) περιγραφή κάθε καίριου ή σημαντικού
ανατεθειμένου καθήκοντος διαχείρισης και 
την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 
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Τροπολογία 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή κάθε ανατεθειμένου 
καθήκοντος διαχείρισης ή θεματοφύλακα
και την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

(ε) περιγραφή κάθε καίριου ή σημαντικού
ανατεθειμένου καθήκοντος διαχείρισης και 
την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1076
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή κάθε ανατεθειμένου 
καθήκοντος διαχείρισης ή θεματοφύλακα 
και την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

(ε) περιγραφή κάθε ανατεθειμένου 
καθήκοντος διαχείρισης ή θεματοφύλακα,
την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον, 
συμπεριλαμβανομένων των υπο-
παραληπτών παρακαταθήκης ή των 
βασικών μεσιτών του ΟΕΕ· περιγραφή 
των καθηκόντων και των ευθυνών τους 
και περιγραφή των υπολειμματικών 
κινδύνων στους οποίους μπορεί να 
εκτεθούν οι επενδυτές σε εξαιρετικές 
περιστάσεις που σχετίζονται με 
απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία εκφεύγουν 
του ελέγχου του θεματοφύλακα και του 
ΔΟΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 1077
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή κάθε ανατεθειμένου 
καθήκοντος διαχείρισης ή θεματοφύλακα 
και την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

(ε) περιγραφή κάθε ανατεθειμένου 
καθήκοντος διαχείρισης ή αξιολόγησης ή
έργου θεματοφύλακα και την ταυτότητα 
του τρίτου μέρους στο οποίο έχει ανατεθεί 
το καθήκον ή το έργο,

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμμόρφωση με άλλες προτεινόμενες αλλαγές.

Τροπολογία 1078
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή κάθε ανατεθειμένου 
καθήκοντος διαχείρισης ή θεματοφύλακα
και την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

(ε) περιγραφή κάθε καίριου ή σημαντικού
ανατεθειμένου καθήκοντος διαχείρισης και 
την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

Or. en

Τροπολογία 1079
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) περιγραφή κάθε ανατεθειμένου 
καθήκοντος διαχείρισης ή θεματοφύλακα 

(ε) περιγραφή κάθε καίριου ή σημαντικού
ανατεθειμένου καθήκοντος διαχείρισης ή 
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και την ταυτότητα του τρίτου μέρους στο 
οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον,

θεματοφύλακα και την ταυτότητα του 
τρίτου μέρους στο οποίο έχει ανατεθεί το 
καθήκον, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1080
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων 
ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, και 
του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών,

(ζ) σε περίπτωση που ο ΟΕΕ έχει 
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν, περιγραφή της διαχείρισης 
κινδύνων ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, και 
του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 
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Τροπολογία 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων 
ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, και 
του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών,

(ζ) σε περίπτωση που ο ΟΕΕ έχει 
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν, περιγραφή της διαχείρισης 
κινδύνων ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, και
του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ.

Τροπολογία 1082
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων 
ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, και 
του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών,

(ζ) σε περίπτωση που ο ΟΕΕ έχει 
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν, περιγραφή της διαχείρισης 
κινδύνων ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, και 
του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών, 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1083
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) περιγραφή της διαχείρισης κινδύνων 
ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, και 
του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών,

(ζ) σε περίπτωση που ο ΟΕΕ έχει 
δικαιώματα εξαγοράς που να μπορούν να 
ασκηθούν, περιγραφή της διαχείρισης 
κινδύνων ρευστότητας του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
εξαγοράς τόσο σε κανονικές όσο και σε 
έκτακτες περιστάσεις, των υφιστάμενων 
διακανονισμών εξαγοράς με επενδυτές, και 
του τρόπου με τον οποίο ο ΔΟΕΕ 
εξασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση των 
επενδυτών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και 
των ανώτατων ποσών τους με τα οποία οι 
επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα, 

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών με τις οποίες
οι επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή 
έμμεσα,



PE439.133v01-00 64/119 AM\805040EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1085
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και 
των ανώτατων ποσών τους με τα οποία οι 
επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα, 

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών με τις οποίες
οι επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή 
έμμεσα, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και των 
ανώτατων ποσών τους με τα οποία οι 
επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα, 

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και των 
ανώτατων ποσών τους με τα οποία οι 
επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα, 
ενδεχομένως μαζί με περιγραφή των 
αμοιβών, των χρεώσεων και των 
δαπανών που καταβλήθηκαν τους 
τελευταίους δώδεκα μήνες,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές πρέπει να είναι περιεκτικές, δεδομένων των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες σχετικά με τα καταγεγραμμένα 
αποτελέσματα του ΟΕΕ, αλλά και του ΔΟΕΕ αποτελούν βασικό στοιχείο για την επενδυτική 
απόφαση. Οι πληροφορίες αυτές πολύ συχνά δεν είναι πλήρεις ή είναι παραπλανητικές. Για μια 
σωστή απόφαση είναι επίσης απαραίτητες οι πληροφορίες για τις πράγματι καταβληθείσες 
αμοιβές και τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Οι μηνιαίες πληροφορίες για το προφίλ κινδύνων 
του ΟΕΕ θα βοηθήσουν επίσης τους επενδυτές να διαχειρίζονται τους κινδύνους.

Τροπολογία 1087
Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και των 
ανώτατων ποσών τους με τα οποία οι
επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα, 

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και των 
ανώτατων ποσών ή ποσοστών τους με τα 
οποία οι επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή 
έμμεσα, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ΟΕΕ συνηθίζουν να χρεώνουν προμήθειες με βάση την αξία των μετοχών ή 
των μεριδίων ενός ΟΕΕ για μια δεδομένη περίοδο, είναι αδύνατον να δηλώσουν οι ΟΕΕ τα 
ανώτατα "ποσά" των τελών. Η τροπολογία είναι απαραίτητη για να υπάρξει η κατάλληλη 
γνωστοποίηση με τρόπο που θα συνάδει με τις πρακτικές της αγοράς.

Τροπολογία 1088
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και των 
ανώτατων ποσών τους με τα οποία οι 
επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή έμμεσα, 

(η) περιγραφή όλων των αμοιβών, των 
χρεώσεων και των δαπανών καθώς και των 
ανώτατων ποσών ή ποσοστών τους με τα 
οποία οι επενδυτές επιβαρύνονται άμεσα ή 
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έμμεσα,

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί ΟΕΕ χρεώνουν προμήθειες ή κάτι αντίστοιχο ανάλογα με την αξιολόγηση, για μια 
δεδομένη περίοδο, της αξίας των μετοχών ή των μεριδίων ενός ΟΕΕ. Είναι αδύνατον να 
δηλώσουν οι ΟΕΕ τα ανώτατα "ποσά" των τελών, δεδομένου ότι τούτο θα απαιτούσε να μπορεί 
ο ΔΟΕΕ να τα ελέγξει στο μέλλον. Η τροπολογία είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη για να 
υπάρξει η κατάλληλη γνωστοποίηση με τρόπο που θα συνάδει με τις πρακτικές της αγοράς.

Τροπολογία 1089
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
μεταχείρισης, την ταυτότητα του 
επενδυτή και περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης,

(θ) περιγραφή τυχόν προνομιακής 
μεταχείρισης ή δικαιώματος προνομιακής 
μεταχείρισης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό, για λόγους απορρήτου, να αποκαλύπτεται το όνομα του συγκεκριμένου πελάτη 
που τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης.

Τροπολογία 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
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μεταχείρισης, την ταυτότητα του 
επενδυτή και περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης, 

μεταχείρισης, περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης και τυχόν 
σύνδεση μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εν 
λόγω επενδυτή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1091
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
μεταχείρισης, την ταυτότητα του 
επενδυτή και περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης, 

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
μεταχείρισης, περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης και τυχόν 
σύνδεση μεταξύ του ΔΟΕΕ και του εν 
λόγω επενδυτή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1092
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
μεταχείρισης, την ταυτότητα του επενδυτή 

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
μεταχείρισης, την ταυτότητα του επενδυτή 
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και περιγραφή της εν λόγω προνομιακής 
μεταχείρισης, 

και περιγραφή της εν λόγω προνομιακής 
μεταχείρισης, και τυχόν σύνδεση μεταξύ 
του ΔΟΕΕ και του εν λόγω επενδυτή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1093
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
μεταχείρισης, την ταυτότητα του 
επενδυτή και περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης, 

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
μεταχείρισης, περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να προστατεύονται· ως εκ τούτου, αρκεί η ενημέρωση των 
άλλων επενδυτών σχετικά με τυχόν προνομιακή μεταχείριση και το χαρακτήρα αυτής της 
μεταχείρισης. 

Τροπολογία 1094
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 

(θ) κάθε φορά που ένας επενδυτής 
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης ή 
λαμβάνει το δικαίωμα προνομιακής 
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μεταχείρισης, την ταυτότητα του 
επενδυτή και περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης, 

μεταχείρισης, περιγραφή της εν λόγω 
προνομιακής μεταχείρισης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αποκάλυψης της ταυτότητας των επενδυτών είναι πιθανό να αντιβαίνει στις 
αρχές στις οποίες ερείδεται η οδηγία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων και στο άρθρο 8 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, δεδομένου ότι μπορεί να θεωρηθεί ως υπερβολικά αδιάκριτη 
απαίτηση. Η απαιτούμενη προστασία του επενδυτή μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να αναφέρεται η 
ταυτότητα μεμονωμένων επενδυτών.

Τροπολογία 1095
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) την τελευταία ετήσια έκθεση. (ι) την τελευταία ετήσια έκθεση, εφόσον 
υπάρχει τέτοια έκθεση που αφορά τον 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1096
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) την τελευταία ετήσια έκθεση. (ι) την τελευταία ετήσια έκθεση, εφόσον 
υπάρχει τέτοια έκθεση που αφορά τον 
ΟΕΕ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ιδρύεται ένας νέος οργανισμός δεν πρόκειται να έχει ετήσια έκθεση. 

Τροπολογία 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) την τελευταία ετήσια έκθεση. (ι) την τελευταία ετήσια έκθεση, εφόσον 
υπάρχει τέτοια έκθεση που αφορά τον 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1098
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) την τελευταία ετήσια έκθεση. (ι) την τελευταία ετήσια έκθεση, εφόσον 
υπάρχει τέτοια έκθεση που αφορά τον 
ΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 
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Τροπολογία 1099
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) τη μισθολογική πολιτική του ΔΟΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνωστοποίηση της μισθολογικής πολιτικής είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της διαφάνειας. 
Βλέπε επίσης άρθρο 10 α (νέο) όπως τροποποιήθηκε.

Τροπολογία 1100
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) τη μισθολογική πολιτική του ΔΟΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γνωστοποίηση της μισθολογικής πολιτικής είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της διαφάνειας. 
Βλέπε επίσης άρθρο 10 α (νέο) όπως τροποποιήθηκε.

Τροπολογία 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) την περιγραφή των προηγούμενων 
επιδόσεων του ΟΕΕ, από την καθιέρωσή 
τους έως την πλέον πρόσφατη 
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αξιολόγηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές πρέπει να είναι περιεκτικές, δεδομένων των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες σχετικά με τα καταγεγραμμένα 
αποτελέσματα του ΟΕΕ, αλλά και του ΔΟΕΕ αποτελούν βασικό στοιχείο για την επενδυτική 
απόφαση. Οι πληροφορίες αυτές πολύ συχνά δεν είναι πλήρεις ή είναι παραπλανητικές. Για μια 
σωστή απόφαση είναι επίσης απαραίτητες οι πληροφορίες για τις πράγματι καταβληθείσες 
αμοιβές και τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Οι μηνιαίες πληροφορίες για το προφίλ κινδύνων 
του ΟΕΕ θα βοηθήσουν επίσης τους επενδυτές να διαχειρίζονται τους κινδύνους.

Τροπολογία 1102
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) πληροφορίες σχετικά με το 
συσχετισμό μεταξύ της εφαρμοζόμενης 
επενδυτικής προσέγγισης και των 
παραδοσιακών επενδυτικών στρατηγικών 
(όπως είναι οι τίτλοι ή τα ομόλογα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επενδυτής πρέπει να διαθέτει βέλτιστη ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες και τους 
κινδύνους, περιλαμβανομένου του συσχετισμού μεταξύ της στρατηγικής και άλλων μορφών 
επενδύσεων.



AM\805040EL.doc 73/119 PE439.133v01-00

EL

Τροπολογία 1103
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) τυχόν μεταβολή του καθεστώτος 
ευθύνης που ορίζεται στο άρθρο 17, 
παράγραφος 5, λόγω συμβατικού 
διακανονισμού μεταξύ του ΔΟΕΕ και του 
θεματοφύλακα.

Or. en

Τροπολογία 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές πρέπει να είναι περιεκτικές, δεδομένων των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες σχετικά με τα καταγεγραμμένα 
αποτελέσματα του ΟΕΕ, αλλά και του ΔΟΕΕ αποτελούν βασικό στοιχείο για την επενδυτική 
απόφαση. Οι πληροφορίες αυτές πολύ συχνά δεν είναι πλήρεις ή είναι παραπλανητικές. Για μια 
σωστή απόφαση είναι επίσης απαραίτητες οι πληροφορίες για τις πράγματι καταβληθείσες 
αμοιβές και τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Οι μηνιαίες πληροφορίες για το προφίλ κινδύνων 
του ΟΕΕ θα βοηθήσουν επίσης τους επενδυτές να διαχειρίζονται τους κινδύνους.
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Τροπολογία 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιστ) πληροφορίες σχετικά με τα 
καταγεγραμμένα αποτελέσματα του ΟΕΕ 
τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, 
περιλαμβανομένων δεδομένων επιδόσεων 
για τους εν λειτουργία και υπό 
εκκαθάριση ΟΕΕ και, στις περιπτώσεις 
που ο ΔΟΕΕ είναι νομικό πρόσωπο, 
σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους 
του, τους διευθυντές και τα βασικά 
στελέχη του ΔΟΕΕ· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές πρέπει να είναι περιεκτικές, δεδομένων των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες σχετικά με τα καταγεγραμμένα 
αποτελέσματα του ΟΕΕ, αλλά και του ΔΟΕΕ αποτελούν βασικό στοιχείο για την επενδυτική 
απόφαση. Οι πληροφορίες αυτές πολύ συχνά δεν είναι πλήρεις ή είναι παραπλανητικές. Για μια 
σωστή απόφαση είναι επίσης απαραίτητες οι πληροφορίες για τις πράγματι καταβληθείσες 
αμοιβές και τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Οι μηνιαίες πληροφορίες για το προφίλ κινδύνων 
του ΟΕΕ θα βοηθήσουν επίσης τους επενδυτές να διαχειρίζονται τους κινδύνους.

Τροπολογία 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιζ) λεπτομερή περιγραφή της πηγής 
άντλησης, της ληκτότητας και του ποσού
των κεφαλαίων που αντλεί ο ΟΕΕ, 
περιλαμβανομένων του μεριδίου που 
συνεισφέρει άμεσα ή έμμεσα ο ΔΟΕΕ που 
διαχειρίζεται τον ΟΕΕ και τους 
εκπροσώπους, τους διευθυντές και τους 
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υπαλλήλους του· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές πρέπει να είναι περιεκτικές, δεδομένων των 
κινδύνων που αναλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες σχετικά με τα καταγεγραμμένα 
αποτελέσματα του ΟΕΕ, αλλά και του ΔΟΕΕ αποτελούν βασικό στοιχείο για την επενδυτική 
απόφαση. Οι πληροφορίες αυτές πολύ συχνά δεν είναι πλήρεις ή είναι παραπλανητικές. Για μια 
σωστή απόφαση είναι επίσης απαραίτητες οι πληροφορίες για τις πράγματι καταβληθείσες 
αμοιβές και τις πηγές άντλησης κεφαλαίων. Οι μηνιαίες πληροφορίες για το προφίλ κινδύνων 
του ΟΕΕ θα βοηθήσουν επίσης τους επενδυτές να διαχειρίζονται τους κινδύνους.

Τροπολογία 1107
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και έναντι του οποίου 
μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα 
εξαγοράς, τα ακόλουθα: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1108
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
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διαχειρίζεται, τα ακόλουθα: διαχειρίζεται και έναντι του οποίου 
μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα 
εξαγοράς, τα ακόλουθα: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1109
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται και έναντι του οποίου 
μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα 
εξαγοράς, τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να ασκηθούν δικαιώματα εξαγοράς δεν θα πρέπει να 
χρειάζεται να υπάρχει ειδική γνωστοποίηση όσον αφορά τα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά 
στοιχεία ή τη ρευστότητα.

Τροπολογία 1110
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο οποίος επιτρέπει τις 
εξαγορές κατ' επιλογήν των επενδυτών, 
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τα ακόλουθα: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια (και κεφάλαια 
ιδιωτικών συμμετοχών) επενδύουν σε μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και δεν 
παρέχουν δικαιώματα εξαγοράς στους επενδυτές. Στις περιπτώσεις που οι επενδυτές δεν έχουν 
δικαίωμα εξαγοράς, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να υπάρχει περιοδική γνωστοποίηση όσον 
αφορά τα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία ή τη ρευστότητα.

Τροπολογία 1111
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στο ευρύ επενδυτικό κοινό, για κάθε ΟΕΕ 
που διαχειρίζεται, τα ακόλουθα: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες επενδυτές θεωρούνται "επαγγελματίες" σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας ΟΣΕΚΑ. Επιπλέον έχουν σαφείς απόψεις όσον αφορά τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για τις επενδύσεις τους. Είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να θεσπιστούν και για τους 
επαγγελματίες επενδυτές απαιτήσεις πληροφόρησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ευρέος 
επενδυτικού κοινού. Σε επίπεδο διάδοσης στο κοινό, οι ΔΟΕΕ πρέπει να έχουν απλώς την 
υποχρέωση να "παρέχουν" τις σχετικές πληροφορίες. 

Τροπολογία 1112
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 

2. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά 
διαστήματα στους επενδυτές, τους 
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διαχειρίζεται, τα ακόλουθα: δικαιούχους, τους εκπροσώπους τους και 
τους εντεταλμένους αναλυτές τους, για 
κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την ασφάλιση γήρατος. Σε περίπτωση 
που τους επιτραπεί να επενδύουν σε ΟΕΕ, είναι απαραίτητο να ισχύουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης για τους ΟΕΕ. Στους κύριους επενδυτές, ήτοι στους δικαιούχους ασφάλισης 
γήρατος, πρέπει να δίδονται όλες οι σχετικές πληροφορίες ώστε να ελέγχουν τον εντολοδόχο 
τους, τουτέστιν το συνταξιοδοτικό τους ταμείο.

Τροπολογία 1113
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα 
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

2. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά 
διαστήματα στους επενδυτές, τους 
δικαιούχους, τους εκπροσώπους τους και 
τους εντεταλμένους αναλυτές τους, για 
κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την ασφάλιση γήρατος. Σε περίπτωση 
που τους επιτραπεί να ΟΕΕ, είναι απαραίτητο να ισχύουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης για τους ΟΕΕ. Στους κύριους επενδυτές, ήτοι στους δικαιούχους ασφάλισης 
γήρατος, πρέπει να δίδονται όλες οι σχετικές πληροφορίες ώστε να ελέγχουν τον εντολοδόχο 
τους, τουτέστιν το συνταξιοδοτικό τους ταμείο.
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Τροπολογία 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί κατά διαστήματα
στους επενδυτές, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ γνωστοποιεί στους επενδυτές, 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχεία α και β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το ποσοστό των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ το οποίο υπόκειται σε 
ειδικούς διακανονισμούς που προκύπτουν 
λόγω της μη ρευστοποιήσιμης φύσης τους,

(α) σε τακτική βάση, το ποσοστό των 
περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ το οποίο 
υπόκειται σε ειδικούς διακανονισμούς που 
προκύπτουν λόγω της μη ρευστοποιήσιμης 
φύσης τους,

(β) οποιουσδήποτε νέους διακανονισμούς 
για τη διαχείριση της ρευστότητας του 
ΟΕΕ,

(β) σε τακτική βάση, οποιουσδήποτε 
νέους διακανονισμούς για τη διαχείριση 
της ρευστότητας του ΟΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ 
και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων τα 
οποία χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη 

(γ) σε τακτική βάση, τουλάχιστον όμως 
κάθε μήνα, εκτός εάν οι πληροφορίες δεν 
έχουν μεταβληθεί από την τελευταία 
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διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. γνωστοποίηση, το τρέχον προφίλ 
κινδύνων του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του επιπέδου μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται, και τα συστήματα 
διαχείρισης κινδύνων τα οποία 
χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση 
των εν λόγω κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 1117
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) σημαντικές αλλαγές στις ρυθμίσεις 
που διέπουν τη φύλαξη

Or. en

Τροπολογία 1118
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) το ποσοστό των περιουσιακών 
στοιχείων του ΟΕΕ που υπόκεινται σε 
επαναχρησιμοποίηση ή μεταβίβαση εάν 
χρειαστεί.

Or. en
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Τροπολογία 1119
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους ΟΕΕ που είναι επιλέξιμοι για τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ΔΟΕΕ 
δημοσιοποιούν τους ειδικούς κινδύνους 
για την εν λόγω κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων. 
Η Επιτροπή καθορίζει εν προκειμένω 
πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την ασφάλιση γήρατος. Σε περιπτώσεις 
που μπορούν να επενδύουν σε ΟΕΕ, είναι απαραίτητο να υφίστανται ειδικές απαιτήσεις 
γνωστοποίησης για τους ΟΕΕ. Στους κύριους επενδυτές, ήτοι στους δικαιούχους ασφάλισης 
γήρατος, πρέπει να δίδονται όλες οι σχετικές πληροφορίες ώστε να ελέγχουν τον εντολοδόχο 
τους, τουτέστιν το συνταξιοδοτικό τους ταμείο.

Τροπολογία 1120
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους ΟΕΕ που είναι επιλέξιμοι για τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ΔΟΕΕ 
δημοσιοποιούν τους ειδικούς κινδύνους 
για την εν λόγω κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων. 
Η Επιτροπή καθορίζει εν προκειμένω 
πρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για την ασφάλιση γήρατος. Σε περιπτώσεις 
που μπορούν να επενδύουν σε ΟΕΕ, είναι απαραίτητο να υφίστανται ειδικές απαιτήσεις 
γνωστοποίησης για τους ΟΕΕ. Στους κύριους επενδυτές, ήτοι στους δικαιούχους ασφάλισης 
γήρατος, πρέπει να δίδονται όλες οι σχετικές πληροφορίες ώστε να ελέγχουν τον εντολοδόχο 
τους, τουτέστιν το συνταξιοδοτικό τους ταμείο.

Τροπολογία 1121
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

3. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, μέσω 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 49α, 49β και 49γ, μέτρα για 
τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω πράξεις 
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

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.
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Τροπολογία 1122
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι
ΟΕΕ και οι ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
γνωστοποίηση και τη συχνότητα των 
γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Οι εν λόγω πράξεις 
προσαρμόζονται στον τύπο του ΟΕΕ και 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται στις 
διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1123
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι
ΟΕΕ και οι ΔΟΕΕ όσον αφορά τη 
γνωστοποίηση και τη συχνότητα των 
γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Οι εν λόγω πράξεις 
προσαρμόζονται στον τύπο του ΟΕΕ και 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ πρέπει επίσης να υπόκεινται στις 
διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1124
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη γνωστοποίηση και 
τη συχνότητα των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω πράξεις προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται και 
είναι αναλογικές λαμβανομένων υπόψη, 
μεταξύ άλλων, του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1125
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
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για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη γνωστοποίηση και 
τη συχνότητα των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω πράξεις προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται και 
είναι αναλογικές λαμβανομένων υπόψη, 
μεταξύ άλλων, του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1126
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη γνωστοποίηση και 
τη συχνότητα των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω πράξεις προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται και 
είναι αναλογικές λαμβανομένων υπόψη, 
μεταξύ άλλων, του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων 
ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1127
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη γνωστοποίηση και 
τη συχνότητα των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω πράξεις προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται και 
είναι αναλογικές λαμβανομένων υπόψη, 
μεταξύ άλλων, του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση αυτή η οδηγία λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων 
τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 3. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ'
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για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων που έχουν οι ΔΟΕΕ όσον 
αφορά τη γνωστοποίηση και τη συχνότητα 
των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Τα εν λόγω μέτρα
προσαρμόζονται στον τύπο του ΔΟΕΕ 
στον οποίο εφαρμόζονται.

εξουσιοδότηση πράξεις για τον περαιτέρω 
καθορισμό των υποχρεώσεων που έχουν οι 
ΔΟΕΕ όσον αφορά τη γνωστοποίηση και 
τη συχνότητα των γνωστοποιήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν 
λόγω πράξεις προσαρμόζονται στον τύπο 
του ΔΟΕΕ στον οποίο εφαρμόζονται και 
είναι αναλογικές λαμβανομένων υπόψη, 
μεταξύ άλλων, του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εκτελεστικά μέτρα επιπέδου 2 πρέπει να είναι αναλογικά και να μην πλήττουν αδικαιολόγητα 
οντότητες όταν δεν προκύπτει σαφές όφελος από το κόστος συμμόρφωσης.

Τροπολογία 1129
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις των άρθρων 19-20 δεν είναι σχετικές ή κατάλληλες για αυτόν τον τύπο εταιρειών. 
Οι εισηγμένες βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών καλύπτονται ήδη από την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ που αφορά τη διαφάνεια και τη γνωστοποίηση, ήτοι την οδηγία περί 
διαφάνειας και την οδηγία περί του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και από εθνικές ρυθμίσεις 
και κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο. Τούτο διασφαλίζει ότι έχουν ήδη παρασχεθεί 
κατάλληλες πληροφορίες από αυτές τις εταιρείες. Για μια εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι 
εισηγμένες σε δημόσια αγορά, είναι ανέφικτο να παράσχει στους επενδυτές τις πληροφορίες που 
απαιτούνται από το άρθρο 20 πριν επενδύσουν στην εταιρεία.

Τροπολογία 1130
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του σχετικά με τις βασικές 
αγορές και τα βασικά μέσα στα οποία 
πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές εκ 
μέρους του ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

1. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, υποβάλλουν τακτικά 
εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του σχετικά με τις 
βασικές αγορές και τα βασικά μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1131
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει τακτικά εκθέσεις 1. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
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στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του σχετικά με τις βασικές 
αγορές και τα βασικά μέσα στα οποία 
πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές εκ 
μέρους του ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

διαχειρίζεται, υποβάλλουν τακτικά 
εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του σχετικά με τις 
βασικές αγορές και τα βασικά μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 1132
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός 
εκ των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, παρέχουν συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1133
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
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πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός 
εκ των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

διαχειρίζεται, παρέχουν συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις.

Or. en

Τροπολογία 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Ο ΔΟΕΕ παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τα κύρια μέσα στα οποία πραγματοποιεί 
εμπορικές συναλλαγές, στις αγορές των 
οποίων είναι μέλος ή στις οποίες 
πραγματοποιεί ενεργά εμπορικές 
συναλλαγές, και σχετικά με τις βασικές 
εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Or. en

Τροπολογία 1135
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
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βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

βασικές εκθέσεις σε συναλλακτικούς 
κινδύνους και τις σημαντικότερες 
προκύπτουσες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΔΟΕΕ ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δεν δραστηριοποιούνται στη διαπραγμάτευση 
κινητών αξιών αλλά στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μικρό αριθμό μη ρευστοποιήσεων 
επενδύσεων, κατά κανόνα, με περίοδο συμμετοχής 3-7 ετών.

Τροπολογία 1136
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε συναλλακτικούς 
κινδύνους και τις σημαντικότερες 
προκύπτουσες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή την ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό που 
διαχειρίζεται καθώς και κατάλογο των οργανισμών που διαχειρίζεται κάθε τρίμηνο. Οι λοιπές 
απαιτήσεις του άρθρου 21 είναι κατάλληλες μόνο (στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 
1) για οργανισμούς που πραγματοποιούν τακτικά εμπορικές συναλλαγές σε δημόσιες αγορές και 
(στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 2) για οργανισμούς που έχουν δικαιώματα 
εξαγοράς. Δεν ενδείκνυται να εφαρμόζονται σε οργανισμούς που επενδύουν μόνο σε κινητές 
αξίες που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο ή σε οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου.
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Τροπολογία 1137
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε συναλλακτικούς 
κινδύνους και τις σημαντικότερες 
προκύπτουσες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΔΟΕΕ ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δεν δραστηριοποιούνται στη διαπραγμάτευση 
κινητών αξιών αλλά στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε μικρό αριθμό μη ρευστοποιήσεων 
επενδύσεων, κατά κανόνα, με περίοδο συμμετοχής 3-7 ετών· ως εκ τούτου, οι διατάξεις αυτές 
δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Η εφαρμογή απαιτήσεων 
υποβολής εκθέσεων θα προκαλέσει μόνον περιττές δαπάνες για τους ΔΟΕΕ και τις αρμόδιες 
αρχές.

Τροπολογία 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε κινδύνους και τις 
σημαντικότερες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Ο ΔΟΕΕ παρέχει συγκεντρωτικές 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια μέσα στα 
οποία πραγματοποιεί εμπορικές 
συναλλαγές, στις αγορές των οποίων είναι 
μέλος ή στις οποίες πραγματοποιεί ενεργά 
εμπορικές συναλλαγές, και σχετικά με τις 
βασικές εκθέσεις σε συναλλακτικούς 
κινδύνους και τις σημαντικότερες 
προκύπτουσες συγκεντρώσεις καθενός εκ 
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των ΟΕΕ που διαχειρίζεται.

Or. en

Τροπολογία 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται 
και έναντι του οποίου μπορούν να 
ασκηθούν δικαιώματα εξαγοράς, στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της προτεινόμενης τροπολογίας είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των διαφόρων τύπων ΟΕΕ. 

Τροπολογία 1140
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται 
και έναντι του οποίου μπορούν να 
ασκηθούν δικαιώματα εξαγοράς, στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή την ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό που 
διαχειρίζεται καθώς και κατάλογο των οργανισμών που διαχειρίζεται κάθε τρίμηνο. Οι λοιπές 
απαιτήσεις του άρθρου 21 είναι κατάλληλες μόνο (στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 
1) για οργανισμούς που πραγματοποιούν τακτικά εμπορικές συναλλαγές σε δημόσιες αγορές και 
(στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 2) για οργανισμούς που έχουν δικαιώματα 
εξαγοράς. Δεν ενδείκνυται να εφαρμόζονται σε οργανισμούς που επενδύουν μόνο σε κινητές 
αξίες που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο ή σε οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου.

Τροπολογία 1141
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται 
και έναντι του οποίου μπορούν να 
ασκηθούν δικαιώματα εξαγοράς, στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή σε ΟΕΕ ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δεδομένου ότι 
είναι μη ρευστοποιήσιμα μέσα που επενδύουν σε μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία
ειδικής κατηγορίας και δεν τροποποιείται το προφίλ τους ή οι ανάγκες τους για ρευστότητα 
ώστε να απαιτείται τακτική πληροφόρηση. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης σε ΔΟΕΕ ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων που δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς θα προκαλούσε μόνο περιττές 
δαπάνες για τους ΔΟΕΕ και τις αρμόδιες αρχές. Επομένως, πρέπει να τροποποιηθεί αυτή η 
διάταξη ώστε να εφαρμόζεται μόνον στις ενδεδειγμένες σχετικές περιπτώσεις.
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Τροπολογία 1142
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται 
και έναντι του οποίου μπορούν να 
ασκηθούν δικαιώματα εξαγοράς, στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1143
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ υποχρεούται να υποβάλει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία (α), (β) και (γ) μόνο σε σχέση με 
ΟΕΕ που επιτρέπουν εξαγορές κατ' 
επιλογή των επενδυτών. Ο ΔΟΕΕ 
υποβάλλει κατά διαστήματα εκθέσεις για 
κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, 
σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις που οι επενδυτές δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς, δεν πρέπει να υπάρχει 
απαίτηση τακτικής πληροφόρησης σχετικά με τα μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία ή τη 
ρευστότητα.
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Τροπολογία 1144
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, υποβάλλουν κατά 
διαστήματα εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του, 
σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 1145
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, υποβάλλουν κατά 
διαστήματα εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής του, 
σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.
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Τροπολογία 1146
Peter Skinner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει, εφόσον του 
ζητηθεί, για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Τροπολογία 1147
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής του, σχετικά με τα ακόλουθα:

2. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει κατά διαστήματα 
εκθέσεις για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του, 
σχετικά με τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να ενεργεί ως η τελική εποπτική αρχή των ΔΟΕΕ και, ως εκ τούτου, πρέπει 
να λαμβάνει όλες τις εκθέσεις και τις σχετικές πληροφορίες.
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Τροπολογία 1148
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και 
των τεχνικών που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, καθώς και όλων των 
παρεπόμενων κινδύνων, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, 
των τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης,

Or. en

Τροπολογία 1149
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) περιγραφή της επενδυτικής 
στρατηγικής και των στόχων του ΟΕΕ, 
όλων των περιουσιακών στοιχείων στα 
οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΕΕ και 
των τεχνικών που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει, καθώς και όλων των 
παρεπόμενων κινδύνων, κάθε 
εφαρμοστέου επενδυτικού περιορισμού, 
των περιστάσεων στις οποίες ο ΟΕΕ 
μπορεί να κάνει χρήση της μόχλευσης, 
των τύπων και των πηγών μόχλευσης που 
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επιτρέπονται και των παρεπόμενων 
κινδύνων, όπως και κάθε περιορισμού 
σχετικά με τη χρήση μόχλευσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1150
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ 
και τα μέσα διαχείρισης κινδύνων τα
οποία χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων, 

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ 
και τα μέσα διαχείρισης κινδύνων για τη 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων, 

Or. en

Τροπολογία 1151
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ 
και τα μέσα διαχείρισης κινδύνων τα 
οποία χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων, 

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ 
και τα μέσα διαχείρισης κινδύνων για τη 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων, 

Or. en



PE439.133v01-00 100/119 AM\805040EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ 
και τα μέσα διαχείρισης κινδύνων τα οποία 
χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση 
των εν λόγω κινδύνων, 

(γ) το τρέχον προφίλ κινδύνων του ΟΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
μόχλευσης που χρησιμοποιείται, και τα 
μέσα διαχείρισης κινδύνων τα οποία 
χρησιμοποιεί ο ΔΟΕΕ για τη διαχείριση 
των εν λόγω κινδύνων, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1153
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) το συνολικό επίπεδο μόχλευσης που 
χρησιμοποιείται από κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, λεπτομερή ανάλυση μεταξύ 
της μόχλευσης που προκύπτει από τη 
δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα και το 
βαθμό στον οποίο τα περιουσιακά τους 
στοιχεία έχουν επαναχρησιμοποιηθεί 
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δυνάμει του διακανονισμού μόχλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πέντε 
μεγαλύτερων πηγών δανειακών μετρητών 
ή κινητών αξιών καθώς και των ποσών 
μόχλευσης που λήφθηκαν για καθέναν 
από τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται·

Or. en

Τροπολογία 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) όπου είναι σκόπιμο, τη χρήση 
ακάλυπτων πωλήσεων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα αυτό πρέπει να ρυθμίζεται με οριζόντιο μέτρο.

Τροπολογία 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) τη διάρθρωση των τελών και των 
ποσών που καταβάλλονται στον ΔΟΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ. Η διάρθρωση των 
τελών είναι σημαντική ως καθοριστικός παράγοντας κινδύνου.
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Τροπολογία 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) τον κατάλογο των επενδυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ. Ο κατάλογος των 
επενδυτών θα επιτρέψει να εκτιμηθεί ποιος τύπος επενδυτών είναι εκτεθειμένος σε συστημικό 
κίνδυνο.

Τροπολογία 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εγ) δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις 
του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα των ΟΕΕ και των ΔΟΕΕ.
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Τροπολογία 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές περιστάσεις και όταν αυτό 
απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστούν 
η σταθερότητα και η ακεραιότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, ή να 
προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε 
μακροπρόθεσμη βάση, οι αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους καταγωγής και η 
Επιτροπή δύνανται να επιβάλουν 
πρόσθετες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 1159
Wolf Klinz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής διαβιβάζουν τις 
συγκεντρωτικές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο στοιχείο (δα) της 
πρώτης παραγράφου στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου (ΕΕΣΚ) 
και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σε κοινό 
μορφότυπο υποβολής εκθέσεων.

Or. en
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Τροπολογία 1160
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει τα ακόλουθα 
έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται:

3. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, υποβάλλουν τα ακόλουθα 
έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1161
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει τα ακόλουθα 
έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται:

3. Ο ΟΕΕ και ο ΔΟΕΕ, για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται, υποβάλλουν τα ακόλουθα 
έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.
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Τροπολογία 1162
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει τα ακόλουθα 
έγγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους καταγωγής του για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται:

3. Ο ΔΟΕΕ υποβάλλει τα ακόλουθα 
έγγραφα στην ΕΑΚΑΑ και στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του 
για κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΑΚΑΑ πρέπει να ενεργεί ως η τελική εποπτική αρχή των ΔΟΕΕ και, ως εκ τούτου, πρέπει 
να λαμβάνει όλες τις εκθέσεις και τις σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία 1163
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε 
οικονομικό έτος, εντός τεσσάρων μηνών 
από τη λήξη των περιόδων στις οποίες 
αναφέρεται,

(α) ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται,

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.



PE439.133v01-00 106/119 AM\805040EL.doc

EL

Τροπολογία 1164
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε 
οικονομικό έτος, εντός τεσσάρων μηνών 
από τη λήξη των περιόδων στις οποίες 
αναφέρεται,

(α) ετήσια έκθεση για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται,

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 21, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο): Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, 
παράγραφος 1, στοιχείο α, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν την ίδια πληροφόρηση όπως 
οι επενδυτές. Για άλλες διατάξεις, βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας στον τίτλο. Οι ΟΕΕ 
πρέπει επίσης να υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 19 έως 30 της οδηγίας.

Τροπολογία 1165
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται,

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται, ή, 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ζητούνται πληροφορίες από τρίτους, 
(όπως κατά τη διενέργεια ελέγχου 
οιωνδήποτε υποκείμενων επενδύσεων του 
ΟΕΕ), το αργότερο έξι μήνες από τη λήξη 
του οικονομικού έτους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός έλεγχος των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ενδέχεται να απαιτεί να 
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ολοκληρώνεται πρώτα ο έλεγχος εταιρειών χαρτοφυλακίου και οιαδήποτε υποχρεωτική 
περίοδος βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει τον απαιτούμενο για το σκοπό αυτό 
χρόνο, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που έχουν στη διάθεσή τους αυτές οι 
εταιρείες χαρτοφυλακίου για να καταρτίσουν τους λογαριασμούς τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική 
περίοδος τεσσάρων μηνών για τους ΟΕΕ είναι απρόσφορη.

Τροπολογία 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται,

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται, ή, 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ζητούνται πληροφορίες από τρίτους, 
(όπως κατά τη διενέργεια ελέγχου 
οιωνδήποτε υποκείμενων επενδύσεων του 
ΟΕΕ), το αργότερο έξι μήνες από τη λήξη 
του οικονομικού έτους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο λογιστικός έλεγχος των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ενδέχεται να απαιτεί να 
ολοκληρώνεται πρώτα ο έλεγχος εταιρειών χαρτοφυλακίου και οιαδήποτε υποχρεωτική 
περίοδος βάσει της παρούσας οδηγίας πρέπει να παρέχει τον απαιτούμενο για το σκοπό αυτό 
χρόνο, λαμβανομένου υπόψη του χρονικού διαστήματος που έχουν στη διάθεσή τους αυτές οι 
εταιρείες χαρτοφυλακίου για να καταρτίσουν τους λογαριασμούς τους. Συνεπώς, η υποχρεωτική 
περίοδος τεσσάρων μηνών για τους ΟΕΕ είναι απρόσφορη.

Τροπολογία 1167
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που (α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
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διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται,

διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται, ή, 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ζητούνται πληροφορίες από τρίτους, 
(όπως κατά τη διενέργεια ελέγχου 
οιωνδήποτε υποκείμενων επενδύσεων του 
ΟΕΕ), το αργότερο έξι μήνες από τη λήξη 
του οικονομικού έτους, 

Or. en

Τροπολογία 1168
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται,

(α) ετήσια έκθεση για κάθε ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για κάθε οικονομικό 
έτος, εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη 
των περιόδων στις οποίες αναφέρεται, ή, 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ζητούνται πληροφορίες από τρίτους, 
(όπως κατά τη διενέργεια ελέγχου 
οιωνδήποτε υποκείμενων επενδύσεων του 
ΟΕΕ), το αργότερο έξι μήνες από τη λήξη 
του οικονομικού έτους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή την ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό που 
διαχειρίζεται καθώς και κατάλογο των οργανισμών που διαχειρίζεται κάθε τρίμηνο. Οι λοιπές 
απαιτήσεις του άρθρου 21 είναι κατάλληλες μόνο (στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 
1) για οργανισμούς που πραγματοποιούν τακτικά εμπορικές συναλλαγές σε δημόσιες αγορές και
(στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 2) για οργανισμούς που έχουν δικαιώματα 
εξαγοράς. Δεν ενδείκνυται να εφαρμόζονται σε οργανισμούς που επενδύουν μόνο σε κινητές 
αξίες που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο ή σε οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου.
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Τροπολογία 1169
Diogo Feio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
μόχλευση σε συστημικά σημαντικό βαθμό 
υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό 
επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται 
από κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της 
μόχλευσης που προκύπτει από τη 
δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα και, εάν τα 
σχετικά στοιχεία είναι γνωστά, το βαθμό 
στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία του 
ΟΕΕ έχουν επαναχρησιμοποιηθεί δυνάμει 
του διακανονισμού μόχλευσης.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμφωνεί με τη συμβιβαστική πρόταση της Σουηδικής Προεδρίας. Οι 
απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στις αρχές (άρθρα 22+23+24) περιέχονται τώρα 
στο άρθρο 21. Η τροπολογία αυτή αιτιολογεί και συμπληρώνει τις υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές.
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Τροπολογία 1170
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο ΔΟΕΕ που διαχειρίζεται έναν ή 
περισσότερους ΟΕΕ που χρησιμοποιούν 
μόχλευση σε συστημικά σημαντικό βαθμό 
υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταγωγής του 
πληροφορίες σχετικά με το συνολικό 
επίπεδο μόχλευσης που χρησιμοποιείται 
από κάθε ΟΕΕ που διαχειρίζεται, 
λεπτομερή ανάλυση μεταξύ της 
μόχλευσης που προκύπτει από τη 
δανειοληψία μετρητών ή κινητών αξιών 
και της μόχλευσης που ενσωματώνεται σε 
χρηματοπιστωτικά παράγωγα και, εάν τα 
σχετικά στοιχεία είναι γνωστά, το βαθμό 
στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία του 
ΟΕΕ έχουν επαναχρησιμοποιηθεί δυνάμει 
του διακανονισμού μόχλευσης.
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
την ταυτότητα των πέντε μεγαλύτερων 
πηγών δανειακών μετρητών ή κινητών 
αξιών για καθέναν από τους ΟΕΕ που 
διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ, και τα ποσά 
μόχλευσης που λήφθηκαν από κάθε μία 
από αυτές τις οντότητες για καθέναν από 
τους ΟΕΕ που διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γνωστοποίηση συστημικά σημαντικής μόχλευσης.
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Τροπολογία 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Κάθε αρμόδια αρχή γνωστοποιεί, 
κατά διαστήματα, στο κοινό 
συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις 
πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση συγκεντρωτικών πληροφοριών θα βοηθήσει τους επενδυτές και το ευρύ κοινό να 
αποτιμήσουν τις πραγματικές επιδόσεις των ΟΕΕ, ένα θέμα το οποίο έχει παραμείνει έως 
σήμερα σε μεγάλο βαθμό αδιαφανές λόγω της πάγιας πλέον πρακτικής της βιομηχανίας να 
γνωστοποιεί πληροφορίες επιλεκτικά.

Τροπολογία 1172
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει έναν 
ΔΟΕΕ να γνωστοποιεί στην αρμόδια 
αρχή ότι ορισμένες πληροφορίες που 
παρέχει σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο ή είναι 
εμπιστευτικές πληροφορίες, με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας της αρμόδιας 
αρχής να ανταλλάσσει πληροφορίες με 
άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να προστατεύονται και εμπορικά 
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απόρρητα και εμπιστευτικές πληροφορίες από την γνωστοποίηση σε άλλα πρόσωπα εκτός των 
αρμοδίων αρχών, ούτως ώστε να μην θίγονται οι εταιρείες στις οποίες επενδύουν οι ΔΟΕΕ.

Τροπολογία 1173
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής ενός ΔΟΕΕ έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 
ακάλυπτων πωλήσεων για λογαριασμό 
ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΟΕΕ για 
τους σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού 
στον οποίο η χρήση ακάλυπτων 
πωλήσεων συμβάλλει στη δημιουργία 
συστημικού κινδύνου στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ή κινδύνων 
μη ομαλής λειτουργίας των αγορών. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής εξασφαλίζουν επίσης ότι οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες είναι 
συγκεντρωτικές αναφορικά με όλους τους 
ΔΟΕΕ που επιτηρεί, τίθενται στη διάθεση 
άλλων αρμόδιων αρχών, της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ΕΑΚΑΑ) και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Συστημικού Κινδύνου (ΕΕΣΚ) 
μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται 
στο άρθρο 46 σχετικά με την εποπτική 
συνεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γνωστοποίηση συστημικά σημαντικών ακάλυπτων πωλήσεων.
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Τροπολογία 1174
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς τους.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ'
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς αυτών. Οι εν λόγω 
πράξεις είναι κατάλληλες και αναλογικές 
και προσαρμοσμένες στον τύπο του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ στον οποίο 
εφαρμόζονται, λαμβανομένων μεταξύ 
άλλων υπόψη του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ ο ΔΟΕΕ πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή την ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό που 
διαχειρίζεται (εντός έξι μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους- βλ. ανωτέρω), και κατάλογο 
των οργανισμών που διαχειρίζεται κάθε τρίμηνο, οι λοιπές απαιτήσεις του άρθρου 21 είναι 
κατάλληλες μόνο (στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 1) για οργανισμούς που 
πραγματοποιούν τακτικά εμπορικές συναλλαγές σε δημόσιες αγορές και (στην περίπτωση του 
άρθρου 21, παράγραφος 2) για οργανισμούς που έχουν δικαιώματα εξαγοράς. Δεν ενδείκνυται 
να εφαρμόζονται σε οργανισμούς που επενδύουν μόνο σε κινητές αξίες που δεν έχουν εισαχθεί 
στο χρηματιστήριο ή σε οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου.

Επιπλέον, η οδηγία πρέπει να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων 
τύπων ΟΕΕ. 
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Τροπολογία 1175
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς τους.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς αυτών. Οι εν λόγω 
πράξεις είναι κατάλληλες και αναλογικές 
και προσαρμοσμένες στον τύπο του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ στον οποίο 
εφαρμόζονται, λαμβανομένων μεταξύ 
άλλων υπόψη του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΔΟΕΕ πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή την ετήσια έκθεση για κάθε οργανισμό που 
διαχειρίζεται καθώς και κατάλογο των οργανισμών που διαχειρίζεται κάθε τρίμηνο. Οι λοιπές 
απαιτήσεις του άρθρου 21 είναι κατάλληλες μόνο (στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 
1) για οργανισμούς που πραγματοποιούν τακτικά εμπορικές συναλλαγές σε δημόσιες αγορές και 
(στην περίπτωση του άρθρου 21, παράγραφος 2) για οργανισμούς που έχουν δικαιώματα 
εξαγοράς. Δεν ενδείκνυται να εφαρμόζονται σε οργανισμούς που επενδύουν μόνο σε κινητές 
αξίες που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο ή σε οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου.

Τροπολογία 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
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για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς τους.

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς αυτών. Οι εν λόγω 
πράξεις είναι κατάλληλες και αναλογικές 
και προσαρμοσμένες στον τύπο του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ στον οποίο 
εφαρμόζονται, λαμβανομένων μεταξύ 
άλλων υπόψη του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εκτελεστικά μέτρα επιπέδου 2 πρέπει να είναι αναλογικά και να μην πλήττουν αδικαιολόγητα 
οντότητες όταν δεν προκύπτει σαφές όφελος από το κόστος συμμόρφωσης.

Τροπολογία 1177
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς τους.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς αυτών. Οι εν λόγω 
πράξεις είναι κατάλληλες και αναλογικές 
και προσαρμοσμένες στον τύπο του 
ΔΟΕΕ και του ΟΕΕ στον οποίο 
εφαρμόζονται, λαμβανομένων μεταξύ 
άλλων υπόψη του μεγέθους, των πόρων, 
της πολυπλοκότητας, του χαρακτήρα, 
των επενδύσεων, των επενδυτικών 
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στρατηγικών και τεχνικών, των δομών 
και των επενδυτών των διαφόρων τύπων 
ΔΟΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς τους.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, 
που μπορούν να προσαρμόζονται και να 
συμπληρώνονται βάσει των εξελίξεων 
των χρηματοπιστωτικών τεχνικών, και 
της συχνότητάς αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης στις εξελίξεις των 
χρηματοπιστωτικών τεχνικών - αλλιώς, ο όλος σκοπός των απαιτήσεων γνωστοποίησης μπορεί 
να διακυβευθεί από "καινοτόμες" τεχνικές.

Τροπολογία 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
δια της συμπληρώσεώς της, θεσπίζονται 

Η Επιτροπή θεσπίζει επίσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τον 
τύπο των πληροφοριών που 
δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την 
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σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3.

παράγραφο 3α. Οι εν λόγω πράξεις, οι 
οποίες έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπληρώσεώς 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 
49α, 49β και 49γ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προσαρμόζει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης στις εξελίξεις των 
χρηματοπιστωτικών τεχνικών - αλλιώς ο όλος σκοπός των απαιτήσεων γνωστοποίησης μπορεί 
να διακυβευθεί από "καινοτόμες" τεχνικές.

Τροπολογία 1180
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα 
για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς τους.

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 49a, 49β και 49γ, 
μέτρα για τον περαιτέρω καθορισμό των 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
και της συχνότητάς αυτών.

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.
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Τροπολογία 1181
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το άρθρο 21 δεν εφαρμόζεται σε 
βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ στο βαθμό 
που κατέχουν μερίδια στις θυγατρικές ή 
συνδεδεμένες εταιρίες τους, με σκοπό την 
εφαρμογή βιομηχανικής επιχειρηματικής 
στρατηγικής και οι οποίες δεν ιδρύονται 
με κύριο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους 
για τους επενδυτές τους μέσω της 
πώλησης των θυγατρικών εντός 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό προβλέπει την υποβολή στις αρχές εκείνων μόνον των πληροφοριών οι οποίες 
έχουν σημασία για αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (ακάλυπτες πωλήσεις, 
διαχείριση ρευστότητας κλπ.). Αυτή η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων θα δημιουργούσε ένα 
περιττό πρόσθετο διοικητικό άχθος για τις εισηγμένες βιομηχανικές εταιρείες συμμετοχών.

Τροπολογία 1182
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το άρθρο 21 δεν εφαρμόζεται σε 
οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου 
που δεν έχουν δικαιώματα εξαγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό προβλέπει την υποβολή στις αρχές εκείνων μόνον των πληροφοριών οι οποίες 
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έχουν σημασία για αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (ακάλυπτες πωλήσεις, 
διαχείριση ρευστότητας κλπ.). Αυτή η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων θα προκαλούσε ένα 
περιττό πρόσθετο διοικητικό άχθος για οργανισμούς επενδύσεων κλειστού τύπου.

Τροπολογία 1183
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Τήρηση απορρήτου

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει έναν 
ΔΟΕΕ να γνωστοποιεί στην αρμόδια 
αρχή ότι ορισμένες πληροφορίες που 
παρέχει σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 
αποτελούν εμπορικό απόρρητο ή είναι 
εμπιστευτικές πληροφορίες, με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας της αρμόδιας 
αρχής να ανταλλάσσει πληροφορίες με 
άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


